
از طریق قدرت دولتی ایران، با دیکته کردن لیربالیسم 
هر  کردن  خصوصی  یعنی  مالی،  زمینه  در  اقتصادی 
و  رشکت ها  مناسبات  دولتی،  های  رشکت  وسیعرت  چه 
کارگران را به سود کامل رشکت ها در ایران اعامل منود. 
روز  فقر  و  کارگران  استثامر  و  اجحاف  تاریخ  این  از 
افزون جامعه ابعاد بیسابقه ای یافت. از ۱۳۸۳ به بعد 
با تالش رسسختانه و مبارزه تا پای جان رانندگان رشکت 
مستقل،  سندیکای  ایجاد  و  و حومه  تهران  اتوبورسانی 
مبارزات کارگران گام به گام از سطح معیشتی و تقابل 
آنها با مأمورین رژیم بر همین زمینه محدود، به سطح 
اقتصادی - سیاسی - سازمانی  درخواست های مشخص 
جان  مبارزات  با  نیز  تپه  هفت  کارگران  یافت.  تکامل 
فرسا و بگیر و ببندهای بسیار، باالخره موفق به تشکیل 
سندیکای مستقل کارگران نی شکر هفت تپه شدند و 
در مرداد ۱۳۸۷ بیش از ۲ هزار نفر از کارگران رشکت، 
دادند.  تشکیل  را  مستقل  سندیکای  مؤسس  هیأت 
وارد  کارگران  مستقل  و  متشکل  مبارزه  بعد  به  این  از 
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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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نقش جنبش دانشجوئی در اوضاع پیروزی بزرگ مشی عمومی
کنونی

کشتار کارگران خاتون آباد اوضاع و مواضع

تشنج در خاورمیانه 

 مبارزات مردم ایران و تکیه به نیروی خود
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نه به انتخابات، رژیم جمهوری 
اسالمی
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صفحه٢

در تشنجات  تشدید  و  سلیامنی  قاسم  شدن   کشته 

 خاورمیانه

قرارگاه فرمانده  سلیامنی  قاسم  سفر  در  جمعه   روز 

 قدس به عراق به عنوان یک دیپلامت همراه ابومهدی

 املهندس در مسیر فرودگاه بغداد مورد حمله هلیکوپرت

های نیروهای نظامی آمریکا قرار گرفت و کشته شد.

کشته مخوف  جنایتکار  یک  شد.  ترور  سلیامنی   قاسم 

 شد. چه کسی او را کشت؟ یک جنایتکار مخوف دیگر

 که در ابعاد وسیعرتی به کشتار مردم و بی خامنانی آن ها

 دست می زند. وقتی کفتاران به جان هم می افتند، برای

زده اند. جنبش آن زخم  بر  که  است  پلنگی  آن   دریدن 

 مردم عراق علیه دولت رسمایه داری حاکم در آن کشورو

 دخالت بیکانگان در امورشان، در حال تکامل و گسرتش

 بود. آمریکائی ها و عربستانی ها سعی کردند آن را فقط

مردم عظیم  جنبش  در  آن ها  دهند.  ایرانی سمت   ضد 

 شکاف انداختند. جمهوری اسالمی با آتش زدن سفارت

را از مردم  را عمیقرت کرد و بخشی  این شکاف   آمریکا 

 علیه بخش دیگر به تقابل کشاند. امروز آمریکا سلیامنی

 را ترور کرد. هیچ کس منی توانست به جمهوری اسالمی

 بیش از این خدمت کند. جنبش عظیم مردم ایران متام

 مدیای بین املللی را قبضه کرده بود. هر نیروئی بر مبنای

به ولی  می کرد.  صحبت  آن  از  خود  سیاسی   گرایشات 

 هرحال در سطح بین املللی درماندگی رژیم رسمایه داری

تأثیر اولین  بود.  گشته  منایان  خوبی  به  ایران   اسالمی 

 این ترور، پاک شدن مدیای بین املللی از مبارزات مردم

هر در  رسمایه داری  حرکت  هر  است.  آن  چگونگی   و 

 نقطه از جهان، همیشه و مطلقا به رضر توده های کار

 و زحمت می انجامد. جمهوری اسالمی صدها جنایتکار

دیگری کشتند،  را  این  دارد.  سلیامنی  قاسم  سطح   در 

به ایران  رژیم  ولی  نشد  بدتر  رژیم  برای  اوضاع   آمد. 

با را  فردی  و  جنبش  هر  آمریکاست،  جاسوس   بهانه 

خواهد رسکوب  سابق  از  بدتر  وجهی   جنایتکارانه ترین 

 قاسم سلیامنی مهره ای بس درشت در رژیم جمهوری

 اسالمی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا

ترور شد آمریکا  نظامی  نیروی  توسط  عراق  کشور   در 

 و به خطر درگیری نظامی مستقیم بین ایران و آمریکا

 افزود و خامنه ای صحبت از انتقامی سخت کرد و مردم

بلند آمریکا  تجاوزگری  علیه  صدایشان  منطقه  و   ایران 

امپریالیست تجاوزگری  گونه  با هر  رنجربان   شد. حزب 

 ها در منطقه مبارزه کرده و تصمیم ترامپ را در کشنت

 قاسم سلیامنی محکوم می کند.و آنرا عملی مستقیم در

 ادامه شعله ور کردن جنگ در خاورمیانه می داند. در

 عین حال ما با دخالتگری و تعرض های رژیم جمهوری

کشاکش به  زدن  دامن  و  دیگر  کشورهای  در   اسالمی 

شدن کوتاه  خواهان  کرده  مبارزه  اسالمی  ارتجاع   های 

 دست امپریالیست ها از یک طرف و پایان دخالت های

جهان کشورهای  دیگر  امور  در  مرتجع  های   حکومت 

 هستیم. رسنوشت کشورها و جوامع برشی باید به دست

زئوس هستند،  پرس  ایران همچون هرمس  مبارز  مردم 
هرگاه برزمین می خورند، با قدرتی ده برابر برمیخیزند. 
مردمان  این  مبارزات  اسالمی  جمهوری  رژیم  تکرار  به 
کار و زحمت را رسکوب منوده است ولی هر بار همین 
مردم با قدرتی بیشرت و اراده ای واالتر برخاسته اند و با 
گسرتهء این رسزمین رزم تاریخی شان را ادامه داده اند. 
مبارزات مردم در پیش از جنگ ایران و عراق )۱۳۵۹-

صورت  اقتصادی  خواست های  بنیان  بر  اکرثا   )۱۳۷۶
می گرفت. از آنجا که اکرثیت مطلق رشکت های متوسط 
و بزرگ، دولتی بودند، هر خواست اقتصادی کارگران به 
علت دخالت مأمورین رسکوب، به مبارزه سیاسی علیه 
این مبارزه سیاسی  از آنجائی که  دولت تبدیل می شد. 
پشتیبانی  منیتوانست  میشد،  منجمد  سطح  همین  در 
وسیع توده های ناراضی را به خود جلب کند، مبارزات 
اقشار و طبقات ناراضی نیز در پراکندگی و جدا از هم 
جریان می یافت. بعد از جنگ ایران و عراق اقتصاد ایران 
مجبور  وقت  دولت  آنچنانکه  بود،  کرده  ریزش  شدیدا 
صفحه 3به اخذ ۷۵ میلیارد دالر از بانک جهانی شد. این بانک 

بار دیگر انتخابات 

خامنه ای در مناز جمعه بار دیگر از مردم خواست در 

انتخابات رشکت کنند. سال هاست رژیمی که از با ال تا 

پائین، در کلیه سطوح قدرت را در دست دارد و بر رس 

هر ارگان انتخابی هم یک مناینده والیت فقیه نظارت 

دارد . در نظامی که صالحیت نامزد ها اول باید از صافی 

شورای نگهبان که سلطه ی والیت فقیه در آن مسلط 

است بگذرد چگونه می توان به پای صدوق رای رفت.

در این سال های طوالنی طبقه کارگر ومنایندگا ن آگاه 

این خدعه ودغلکاری رژیم حاکم  برابر  وپیرشو آن در 

دست به افشاگری زده اند ولی نیروهای سیاسی راست 

و توهم پرداز همیشه تحت عنوان انتخاب بد بهرت است 

پای  به  را  مردم  های  توده  بیاید  رسکار  بدتر  اینکه  از 

صندوق های رای کشانده اند. 

امسال هم دعوای جناح ها بر رس نامزدها ها بار دیگر 

جنجالی شده است از آنجمله است رد صالحیت نود نفر 
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تشنج در خاورمیانه
بر مرگ  می دهیم:  را  شعار  این  درستی  به  ما   کرد. 

بر مرگ  اسالمی.  جمهوری  مذهبی  رسمایه داری   رژیم 

از امپریالیسم  دست  آن ها.  توطئه های  و   امپریالیسم 

 مداخله در امور کلیه کشورها کوتاه. آزادی مردمان کار

اعامل به  اگر ما مطلقا  امر خود آن هاست.   و زحمت، 

اعتامد بی  امپریالیسم  ویژه  به  و  کردار رسمایه داری   و 

را آن ها  اقدام  آن  یا  و  اقدام  این  گول   باشیم، هیچگاه 

زندگی معیار  با  را  آن ها  عمل  هر  و  خورد   نخواهیم 

که تنشی  هر  زیرا  کرد.  خواهیم  محکوم   زحمتکشان 

و منطقه  زحمتکشان  زندگی  می آورند،  به وجود   آن ها 

جهان را مصیبت بارتر از سابق می کنند.

را حمله  این  مسئولیت  ای  بیانیه  طی  آمریکا   دولت 

فرمان با  را  ترور  این  انجام  پنتاگون  و  گرفت   برعهده 

 مستقیم ترامپ خواند. روابط ایران و آمریکا بویژه بعد

 از به ریا ست جمهوری رسیدن ترامپ و خروج آمریکا

از پیش شد. از برجام دچار تنش بیش  ایران   و تحریم 

 در طی این مدت خاورمیانه شاهد درگیری های بزرگ

 و کوچک بین آمریکا و ایران بوده است. دو نکته مبنای

 این درگیریهای است که در خاورمیانه در حال گسرتش

است

بازارها و  منابع  رس  بر  ها  امپریالیست  بین  تضاد   –۱ 

در بویژه  جهان  تقسیم  رس  بر  سیاسی  های  قدرت   و 

خاورمیانه

بر رس آمریکا  بویژه  و غرب  اسالمی  بین جمهوری   –۲ 

 سهم خواهی بیشرت از خوان یغامی امکانات اقتصادی و

 سیاسی و نظامی منطقه

خاورمیانه در  دائم  بطور  گذشته  دهه  چند  در   آمریکا 

بیشرت مورد نیز مردم خاورمیانه  و   از جانب دولت ها 

 نفرت و ایزوله شدن سیاسی قرار گرفته است. این نکته

 باعث شده است که آمریکا اساس تکیه خود را بر نیروی

اقتصادی  نظامی در جهت جربان ضعف های سیاسی، 

۱۹۷0 های  سال  موقعیت  حفظ  بخاطر  و  دهد   قرار 

همچون کلفتی  گردن  و  قلدر  با  که  است  کرده   سعی 

 گردنه بگیر های بین املللی مخالفین خود را مورد حمله

 نظامی و محارص اقتصادی و یا توطئه و شورش های کور

از استفاده  با   خیابانی قرار دهد. سعی کرده است که 

 محرومیت توده های وسیع و حضور دولت های مرتجع

 و رسکوب گر از حقانیت اعرتاضات اجتامعی در جهت

 اهداف دخالت گرانه و تجاوز گرانه خود سوء استفاده

 کند. امپریالیسم آمریکا با زیر پا گذاشنت بسیاری از قرار

 دادهای بین املللی که خود یکی از امضاء کنند گان آن

 بوده است نشان داده است که دیگر به اصول روابط

 بین املللی )که آنهم نابرابر و زور گویانه است ( متعهد

 نیست و آن چیزی را که ترامپ به عنوان " اول آمریکا

 " مطرح می کند، یعنی منافع امپریالیسم آمریکا مورد

بین قوانین  دهد.  می  و  داده  قرار  اول  درجه   اهمیت 

تا آن حدی برای آمریکا قابل قبول و قابل اجرا  املللی 

 هستند که رسکردگی امپریالیسم آمریکا و امتیازات ویژه

 رشکت ها و رسمایه داری آمریکا در آن تامین شده باشد.

 از آن جمله است تصمیم گیری های بین املللی در رابطه

 با اختالفات، کنرتل های متقابل توسط سازمان ملل در

ای ،، رشکت در سازمان های منطقه   امور حقوق برش 

بر تکیه  با  آمریکا  حال  عین  .در  غیره  و  املللی  بین   و 

نسبت باالتری  ای  رسانه  و  تبلیغاتی  قدرت  از   اینرتنت 

بصورت را  هایش  سیاست  که  است  برخوردار  رقبا   به 

 کامال فریبکارانه به خورد مردم جهان بدهد .ابزارهایی

اقتصادی لحاظ  به  چه  آمریکا  امپریالیسم  امروز   که 

 مانند بانک جهانی و صندوق بین املللی پول و نظامی

بین دادگاه  و  ملل  سازمان  مانند  سیاسی  و  ناتو   مانند 

با را  خود  هژمونی  که  است  شده  قادر  غیره  و   املللی 

 همه شکست های اقتصادی و نظامی حفظ کند. کشنت

املللی بین  قوانین  نقض  اینکه  از  جدا  سلیامنی   قاسم 

در تروریستی  رژیم  یک  نظامی  فرمانده  یک  ترور   در 

ادامه گسرتش جدال بین دو رژیم  کشور سوم ولی در 

 تروریستی آمریکا و ایران انجام گرفته است و به بحران

 های ارتجاعی خاورمیانه دامن می زند. برخورد متقابل

 ایران در حمله موشکی به پایگاه های آمریکا در عراق

 و سپس فروکش کردن تشنج رو به رشد. نشانی از بن

 بست سیاسی و نظامی هر دو ِرژیمی دارد که یکی در

 گیری جنبش های گسرتده اجتامعی و به تازگی رسکوب

 شورش آبامناه ۹۸ را پشت رس گذاشته است و دیگری در

 یک رقابت افسار گسیخته بین املللی درگیر است. هیچ

 یک از آنها قادر به جنگی متام عیار نیستند. در عین حال

 هر دوی آنها منافع مشرتکی علیه کارگران و زحمتکشان

کشورهای خود و رقیب دارند.

 جمهوری اسالمی که در طی چهار دهه گذشته بارها در

جنبش و  اعرتاضات  رسکوب  به  اجتامعی  فراگیر   سطح 

است. زده  دست  اجتامعی  فرودست  طبقات   های 

 نتوانسته است که به ثبات سیاسی برسد و جنبش های

 مرتقی اجتامعی هر روز بیشرت زیر پای آنرا خالی می کند.

 رِژیمی که سال هاست مرشوعیت خود را در بین مردم

 از دست داده است و فقط با زبان اعدام و شکنجه با

 مردم سخن می گوید این بار هم با ترور قاسم سلمیانی

ترامپ با کمک  و  یافت  دیگر دست  الهی   به موهبت 

و امپریالیستی  ضد  احساسات  از  استفاده  با   توانست 

به را  بزرگ  ابعاد  در  تظاهراتی  ها،  توده   تجاوزگرانه 

و رسکوب  بعلت  که  رشایطی  در  آنهم  بگذارد   منایش 

 کشتار معرتضین و فشار از پائین در حال عقب نشینی

 و رشد باز هم بیشرت جنبش های اجتامعی بود با این

 ترور امتسفر جنگ.. و تجاوز از خارج قرار بود رشایط

 سیاسی را هر چند موقت به سود رژیم تغییر دهد، ولی

 تظاهرات چند روز بعد از آن جلوی دانشگاههای کشور

 آنرا به هم زد.در عین حال آمریکا با چراغ سبز دادن به

 جمهوری اسالمی و اعالم قطع ارتباط با اپوزیسیون پرو

 آمریکایی ایرانی آب پاکی روی این دسته از اپوزیسیون

 و خوش رقصی هایشان برای آمریکا ریخت .روند اوضاع

 نشان می دهد که تضاد منافع آمریکا با ایران با توجه

و جهانی ای  منطقه  در سطح  سیاسی  های   به ضعف 

 با توسل به اسلحه قابل حل نیست. آمریکا در نادیده

می نیک  پایگاهایش  علیه  ایران  باران  موشک   گرفنت 

 داند که این میدان بازی نیست که آمریکا قرار بود در

 آن بازی کند، ادامه بازی در رقابت منطقه ای در این

درون به  رفنت  که  است  ویلی  چاه  آمریکا  برای   میدان 

 آن آسان ولی بیرون آمدن از آن کاری بس خطرناک، به

با قدرت های رقیب جهانی است. عراق مقابله  لحاظ   

 برای آمریکا منونه ای از میدان هایی است که عمال در

به توده های  نقش  میان  این  در  است.  بازی کرده   آن 

ایران نقش جدی ایران و عراق از آمریکا و   جان آمده 

 در جلوگیری از ادامه آن داشت. شعله ور شدن جنگ

اصلی بازیگران  به  را  مردم  نیروی  هرآن  توانست   می 

 در رسنگونی حاکمیت در ایران، بیرون راندن آمریکا از

روی مستقیم  جنگی  مرحله  این  در  کند،  تبدیل   عراق 

 نداد ولی تضادهای ایران و آمریکا همچنان باقی است.

 حل نهایی آن هم به دست مردم متشکل این دو کشور

به عراق  و  ایران  های  حکومت  رسنگونی  با  که   است 

 بیرون کردن تجاوزگران آمریکایی، هم رش حکومت های

 ایران و عراق را از رس مردم کم کنند و هم به تجاوزگران

پایگاههای ایجاد  تا بهای تجاوز و   آمریکا درسی بدهد 

 متعدد در خاک کشورهای دیگر را آنچنان سنگین کنند

که آمریکائیان فرار را بر قرار در عراق ترجیح دهند.

ع.غ

تجاوز، گونه  هر  و  شود.  تعیین  جوامع  آن  خود   مردم 

 دخالتگری، ایجاد تشنج های سیاسی و ملی و مذهبی

در بین ملت ها باید به فوریت پایان داده شود.

 حزب رنجربان ایران همچنان استوار مبارزه تا به آخر را

نظام وکل  اسالمی  جمهوری  ستمگر  فرومانده  رژیم   با 

طبقه و درسمت  برد  خواهد  پیش  به  داری  رسمایه   

ادامه از  و  ایستاده  فرودستان  و  زحمتکشان  و   کارگر 

است که صف آگاه  و  کرده  دفاع  آبامناه ۱۳۹۸   جنبش 

 عظیم توده ها در محکوم کردن امپریالیسم آمریکا در

 پشتیبانی و حامیت از رژیم حاکم نبوده و نیست.

 مردم ما در طول تاریخ به کرات از امپریالیست ها رضبه

 خورده به درستی در تظاهرات چند روزه گذشته نفرت

 خود را از این نیروی تجاوزگر نشان داده اند. برماست

 که توده های وسیع مردم را برای مبارزه ای همه جانبه

حال عین  در  و  اسالمی  جمهوری  رژیم  براندازی   در 

 مبارزه علیه تجاوزگران منطقه ، علیه امپریالیسم و بویژه

است چنین  کنیم،  متشکل  و  بسیج  آمریکا   امپریالیسم 

 آن مشی عمومی که نیرو های مرتقی و آزادیخواه باید

 به پیش برند.

 مرگ بر امپریالیسم آمریکا

مرگ بر جمهوری اسالمی
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 مبارزات مردم ایران و تکیه به
نیروی خود

مرحله دیگری شد. مبارزه برای خواست های محقانه از 
قبیل دریافت به موقع حقوق، باال رفنت دستمزدها هم 
سطح باال رفنت تورم و ایجاد تشکل های مستقل کارگری 
برای تقابل متشکل علیه اجحافات روز افزون صاحبان 
کارخانه و دستگاهای نظامی و قضائی پشتیبان آنها، به 
خواست اساسی کلیه کارگران ایران تبدیل شد. در جنبش 
۱۳۸۷ که به جنبش سبز معروف شد، اقشار ستم دیده ای 
از طبقات غیر کارگری و خرده بورژوازی متوسط به طور 
وسیع در آن رشکت کردند. دقیقا به دلیل ماهیت رشکت 
گرفته  قرار  غضب  مورد  جناح  جنبش  این  در  کنندگان 
حاکمیت توانست خط سازشکارانه خود را بر آن حاکم 
پراکندگی مناید. طبقه کارگر در  را دچار  کند و جنبش 
منطق  آن  بر  خواست هایش  نه  نشد.  وارد  جنبش  این 
رژیم  از  جناحی  با  میتوانست  ذاتا  که  این  نه  و  بود 
کند.  سازش  ایران  در  حاکم  رسمایه داری  پیشه  جنایت 
رسکوب این جنبش پایان ستم نبود. هامن طور که پایان 
مبارزه هم نبود. یورش گشت بسیج بر زنان »بدحجاب« 
از کار و فعالیت اجتامعی و  یافت، اخراج زنان  شدت 
مصیبت  باری  ابعاد  خانگی  کار  فقط  به  آنان  کشاندن 
 ۲00۵ سال  در   ۳۹۶۱000 از  شاغل  زنان  تعداد  یافت. 
یعنی  یافت،  کاهش   ۲0۱۵ سال  در  نفر   ۳۱۴۵000 به 
حدود ۸00000 محل اشتغال زنان در جامعه خط زده 
دائم التزاید  فقر  و  زنان  بر  فشار  تشدید  با  شد. همراه 
آنان به ویژه زنانی که نان آور خانه بودند، تن فروشی 
ابعاد هولناکی گرفت که هر روز تعدادی بر آن اضافه 
میگردد. در سال ۲0۱۷ تعداد زنان تن فروش فقط در 
تهران ۶00000 برآورد شده است که در بین آنها دخرتان 
این  می خورد.  به چشم  نیز  کمرت  و  ساله  نه  ساله،  ده 
تشدید  با  نیست.  زنان  مختص  فقط  اجتامعی  فاجعه 
اقتصادی  محارصه  و  رژیم  توسط  زايئ  فقر  سیاست 
مردم توسط امپریالیسم آمریکا، بسیاری از رسمایه های 
از  خارجی  رسمایه  دالر  میلیاردها  و  ماند  راکد  فعال 
کشور خارج شد، همراه بیکار شدن ده ها هزار کارگر، 
زحمتکشان بخش هائی از تولید و توزیع که در رابطه با 
هامن رسمایه ها بودند بیکار و بی آینده شدند. در این 
جریان خرده بورژوازی متوسط تجزیه شد و بخشی از 

آن ورشکست و به عمق جامعه رس خورد. 
لذا در جنبش ۲0۱۷ اکرث رشکت کنندگان از کارگران تا 
اندازه ای متشکل، زحمتکشان عاصی از ستمگری رژیم 
فقیه  بودند. شعارها مختص ضد والیت  دانشجویان  و 
علی  »سید  دیکتاتور«،  بر  »مرگ  کنار  در  بلکه  نبود. 
حیا کن، حکومت را رها کن« شعارها تا رسنگونی رژیم 
حزب الله.«،  بر  »مرگ  رفت:  پیش  اسالمی  جمهوری 
بر  »مرگ  هستیم.«،  هم  با  همه  ما  نرتسید،  »نرتسید، 
بر  رسی  رو  کردن  آویزان  با  زنانی  اسالمی.«  جمهوری 
چوب، اعرتاض زنان پیرشو جامعه را به پوشش اجباری 
بیان کردند. در این تظاهرات میلیونی مردم کمرت از جلو 
لحظه ای  درگیری های  میکردند.  فرار  مسلح  نیروهای 
جنبش  این  بود.  روزانه  مسلح  نیروهای  و  مردم  بین 
لباس شخصی ها  با کارد  خونین رسکوب شد و تعدادی 
در میان تظاهرات کشته شدند. رژیم جریان را متام شده 

میدانست و به سیاست اقتصادی خود ادامه میداد. 
معیاری  چه  با  مردم  مورد  در  رژیم  اقتصادی  سیاست 
کارگر.  کار  نیروی  اجتامعی  ارزش  با  میگردد؟  تدوین 
رژیم ایران ارزش کار یک کارگر صنعتی را که ۴0 ساعت 

در هفته یا ۱۶0 ساعت در ماه باشد، ۱٫۵ میلیون تومان 
تعیین کرده است. این مقدار برابر است با نگه داشنت 
یک خانواده چهار نفری در خط مرگ )نه در خط فقر- 
این  خط فقر در ۲0۱۷ حدود ۳٬۵ میلیون تومان بود( 
معیار اساسی رژیم در ارزش نیروی کار در کل جامعه 
است. برای کم کردن ارزش کار دیگر اقشار زحمتکش، 
دستفروشان،  جزء،  دکانداران  خدماتی،  کارکنان  مثل 
قیمت  صنعتی،  کارگران  کار  ارزش  حد  تا  و...  معلامن 
یا  و  مزد  ارزش  نتیجه  در  میدهند.  افزایش  را  کاالها 
قدرت  معروف  قول  به  می شود  کم  دارند  که  درآمدی 
خرید کاهش می یابد. فقر دائم التزاید جامعه را در خود 
از هر قرش و طبقه ای کارگرانی که در  بیش  میفشارد. 
از  نارسائیها  از بسیاری  ناشی  خط مرگ قرار گرفته اند، 
و...  مسکن  درمانی،  رضوریات  به  دسرتسی  عدم  قبیل 
این سیاست خامنان  بین می روند.  از  تدریجی  به مرگ 
رسمایه دار  ذات  از  که  اجتامعی  بار  فاجعه  و  برانداز 
با  اسالمی  جمهوری  رژیم  توسط  و  می گیرد  نشأت 
پیگیری فاشیستی اعامل می شود انتهائی ندارد. فقط با 
نظام  برپائی  و  نظام رسمایه داری  این  برکندن  میان  از 

سوسیالیستی است که معضل خامته می یابد. 
در سال ۲0۱۸ کارگران هفت تپه که دیگر ادامه زندگی 
خود  تاریخی  اعرتاض  بود،  گشته  ممکن  غیر  برایشان 
آنها  به دستاوردهای شگرفی رسیدند.  و  آغاز کردند  را 
نه تنها مبارزه در راه ایجاد تشکل های مستقل کارگری 
از نوع  را تشویق کردند، بلکه درک نوین و انقالبی ای 
شوراها  در  »کارگران!  دادند:  ارائه  مستقل  تشکلهای 
را کنرتل کنید«.  تولید  متشکل شوید«، »توسط شوراها 
این درک عمیق و مرتقی از بهرتین نوع تشکل الزم برای 
رهائی طبقه کارگر، توانست پشتیبانی کل طبقه کارگر، 
ایران و جامعه  متام زحمتکشان و آزادیخواهان جامعه 
جهانی را به خود جلب کند. اکرثیت قاطع مردم ایران 
علیه رژیم و با خواست های مرتقی به خیابان ها آمدند. 
با طبقه کارگر  دانشجویان گامی دیگر به سمت پیوند 
را  مبارک  پیوندتان  دانشجو  کارگر  شعار  و  برداشتند 
رسدادند. وکالی مرتقی و آزادیخواه به پشتیبانی و دفاع 
از کارگران زندانی هفت تپه و مدافعان آن برخاستند. 
رشکت زنان که بیشرت از طبقات فرو دست بودند، شادی 
آور و غرور آفرین بود. این جنبش از تجارب پر ارزش 
شعارهای  کمرت  بود.  گرفته  درس  گذشته  جنبش های 
نظام  کل  به  شعارها  بیشرت  میشد.  فریاد  شخص  علیه 
ستیز«،  زن  حکومت  این  بر  »ننگ  می کرد.  برخورد 
آزاد  سیاسی  »زندانی  گردد«،  باید  آزاد  زندانی  »کارگر 
باید گردد«، »اصالح طلب، اصولگرا، دیگه متومه ماجرا«، 
»کارگر، دانشجو، معلم، حامیت ات می کنیم«، »مرگ بر 

جمهوری اسالمی«، »مرگ بر دیکتاتور«
چنانکه مالحظه می شود، در این جنبش دیگر پشتیبانی 
جناح  یک  فقط  علیه  یا شعار  و  جناح  آن  یا  و  این  از 
زیر سؤال است و خواستهای  دیده منی شود. کل رژیم 
دموکراتیک و آزادی طلبانه فضای جنبش را گرفته است. 
را  رستارسی  جنبش  این  نسبی  همبستگی  و  انسجام 
قدرت و عظمت جنبش کارگری و در رأس آن کارگران 
هفت تپه و فوالد اهواز و انقالبیونی که از این جنبش 
بند گرفتار  به  و پیرشوان آن قاطعانه دفاع میکردند و 

میشدند، شکل میداد.
این قانون است که هر قدر جنبش بسط و گسرتش یابد 
و هر اندازه که عمیق و مرتقی گردد، به هامن اندازه در 
قدرت سیاسی تصفیه صورت می گیرد و با مترکز باالتری 
به مقابله با جنبش میآید. ولی قدرت و مترکز رژیم در 

رسکوب جنبش ها دارای حد و اندازه ایست. زیرا قدرت 
رژیم دارای حد و اندازه ایست. و اما قدرت جنبش ها را 
اندازه ای نیست با هر تعالی در خط مشی حاکم بر آن 
قدرمتندتر و کوبنده تر میگردد تا بدانجا که کل یک نظام 

را در هم می کوبد.
رژیم توانست این جنبش را رسکوب کند و رهربان را به 
بند کشد. غافل از این که این هرمس پرس زئوس است 

که زمین خورده است. باشد که دوباره برخیزد.
 ،)۱۶/۱۱/۲0۱۹( برداشتند  بالین  از  رس  صبح  که  مردم 

بنزین را سه برابر گران کرده بودند. 
عالی  کانون  دستمزد  کمیته  رئیس  توفیقی،  فرامرزی 
اقرار  ایران، که یک شورای دولتی است،  کار  شوراهای 
قیمت  درصد،   ۱۸ تا   ۱۲ بین  بنزین  گرانی   « که:  کرد 
امیدوار   « و  است.«  داده  افزایش  را  و خدمات  کاالها 
 ۴۵ تا   ۴۲ دستمزد  این   ،۹۸ دستمزد  افزایش  با  بودیم 
درصد سبد هزینه ها را پوشش دهد... با گرانی بنزین، 
این کاهش  و  یافت  زیر ۳0 درصد کاهش  به  نرخ  این 
یعنی یک فاجعه. یعنی در حال حارض، »دستمزد حتی 
یک  سوم هزینه ها را پوشش منی دهد.« )چهارشنبه, ۲۷ 

آذر ۱۳۹۸(
مردم ولی از جناب فرامرزی توفیقی خیلی رسیعرت تٓوطئه 
را درک کردند. در صبح هامن روز جاده ها را بستند و 
نیروهای مسلح سنگر  مقابل  در  نوعی  به  ماشین ها  با 
ایران را جنبش ستم  بستند. در روز دوم متام شهرهای 
دیدگان و استثامر شدگان و آزادیخواهان میلرزاند. مردم 
متام قد قیام کردند و رژیم نیز متام قد در مقابل مردم 
به مقابله ایستاد. ترس و جنب از جنبش رخت بر بسته 
درندگان  صف  در  مقابل،  صف  در  آرام  آرام  ولی  بود 
بنزین ها و  از پمپ  و ستم کاران نفوذ می کرد. بعضی 
خودروهای سپاه به آتش کشیده شد. نیروهای مسلح از 
مقابل تظاهرات که اغلب مردان و زنان جوان بودند، با 
وحشت عقب می رفتند. مردم بر خیابان ها حاکم شدند.

اداری  و  و شخصیت های مذهبی  سپاه  خامنه ای رسان 
کشور را جمع کرد و پس از انتقاد از آنها که چرا پیش 
قتل  و  به کشنت  را  آنها  نزدید،  به کشتار  این دست  از 
آماده  انتظامی  نیروی  سپاه،  »ارتش،  منود.  تشویق  عام 
و  بیاورید  در  زانو  به  بیائید،  یکدیگر  کمک  به  باشند. 
هیاهو  همیشه  دائم  طور  به  مردم  بدهید.  شکست 
درست می کنند. غلط هم می کنند اگر بخواهند بکنند.«

میدان  به  دست،  در  اختیار  به  آتش  برگه  با  مزدوران 
آمدند و مردم را تیر باران کردند. اکرث شلیک ها از فاصله 
کم صورت گرفته بود. مزدوران رس و سینه مبارزین را 
هدف میگرفتند. مردم بیش از ۱۵00 جان شیفته را از 
دست دادند، بیش از ده هزار زندانی گردیدند و هزاران 
در  رژیم  توان  آخرین  این  گذاشتند.  جا  بر  زخمی  نفر 

رسکوب مردم بود.
گریبان  به  دست  جالدان  با  نفس  آخرین  تا  جوانان 
میشدند. روحیه مبارزه و قیام به عرش میکوبید. یکی از 
عوامل تراوت و شادابی این قیام و استحکام و گسرتش 
آن رشکت بی سابقه زنان قهرمان کشورمان در این جنبش 
بود. آنها بی مهابا بسیجی های آدم کش را میگرفتند و 
زنان جان فشانده،  باالی  تعداد  میدادند.  لگد ورز  زیر 

نشان از وسعت رشکت آنها و دل شیرگونه ی شان دارد. 
جنبش دانشجوئی که همیشه در ۱۶ اذر „روز دانشجو“ 
به قله اوج میرسد، در دل جنبش و در سمت پیوند با 
جنبش طبقه کارگر حرکت می کرد. شعارهای دانشجویان 
»کارگر،  بود.:  انقالبی  زمینه هائی  در  و  مرتقی  بسیار 
بدین  نئولیربالییسم«  بر  »مرگ  اتحاد«،  اتحاد  دانشجو، 
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نه به انتخابات، رژیم جمهوری 
اسالمی

ترتیب جنبش دانشجوئی با سمت گیری پیوند با جنبش 
پرداخت.  رسمایه داری  نظام  کل  نفی  به  کارگر،  طبقه 
آزادیخواه  مردم  اراده  جنبش،  این  بخش  مرتقی ترین 
نظام رسمایه داری  برافکندن  و  مبارزه  که  را  انقالبی  و 
با  و  میدانند  امر خود  را  ایران  اسالمی  رژیم جمهوری 
دخالت بیگانگان و رسسپردگی در مقابل آنها رس ستیز 
دارند، با شعارهاشان فریاد میزدند: »نه شاه میخوایم نه 
مزدور، بسه دیگه حرف زور«. مردم به عینه میبینند که 
رژیم جمهوری اسالمی آنها را در خیابانها و در زندانها 
ده ها  روز  هر  آمریکا  امپریالیسم  و  می بندد  گلوله  به 
تن را قربانی فقر فالکتی می سازد، که خود با محارصه 
اقتصادیش به آن دامن زده است. این دو نیرو در کشتار 
روزانه مردم دست در دست هم دارند. مردم فهمیده اند 
دراز  نیاز  دست  نیروها  این  از  کدام  هر  سوی  به  که 
به  را  بیشرتی  نابودی  و  تحقیر  و  خامنانی  بی  کردن، 

همراه دارد.
مختلف،  کشورهای  کارگر  طبقه  را  وسیع  جنبش  این 
در  کردند.  پشتیبانی  دریغ  بی  جهان  آزادیخواه  مردم 
ایران  حاکمین  منشی  دد  و  مبارزات  این  مدیای جهان 

موضوع روز بود.
ولی این جنبش به مانند همه جنبش های مردمی پنجاه 
برنامه  یک  بدون  ازهم،  جدا  پراکندگی،  در  اخیر،  سال 
مرکزی روشن و بدون حداقل پیوند سازمانی به صحنه 
آمد. ولی هر بخش کوچک آن، خود را دقیقا منطبق با 
رشایط مبارزه ویژه ای که در آن بودند، سازمان میداد. 
این بخش ها  لباس شخصی ها توسط  با  به ویژه مبارزه 
به  را  گروهی  نشینی  عقب  و  حمله  است.  چشم گیر 

روشنی می توان در این بخش های جنبش دید.
رژیم با متام قدرت به جنبش حمله کرد تا آن را خاموش 
کند. تالشی بود ناموفق. رژیم یک تظاهرات به پشتیبانی 
خود برگزار کرد، روز بعد مردم تظاهر کنندگان بسیجی 
را نیز از میدان به در کردند. فشار بعدی رژیم جنبش 

را عقب راند.
سپاه  مسئول  و  فاشیست  آدم کش حرفه ای  یک  وقتی 
که  دیگر  فاشیست  فرمان  با   - سلیامنی  قاسم   - قدس 
رژیم  شد،  کشته  هست  نیز  آمریکا  جمهوری  رئیس 
بهرتین وسیله در پوشاندن جنایات ماه گذشته خود را 
اوضاع  از روی  ایران و جهان  آورد. متام مدیای  بدست 
اقتصادی و سیاسی ایران، از روی روند جنبش های اخیر 
و جنایات رژیم نسبت به مردم معرتض منحرف گشت و 
بر کشته شدن سلیامنی مترکز یافت. رژیم برای برگزاری 
میلیاردها  خرج  با  سلیامنی،  جنازه  تشییع  شکوهمند 
بخشی  و  خود  هواداران  از  میلیون  یک  حدود  تومان 
شد  معضلی  خود  که  آورد  کرمان  به  اجبار  به  نیز  را 
این وقایع بخشی  را گرفت.  اجتامعی که گریبان رژیم 
از معرتضین را در بهت فرو برد و برای لحظه ای جنبش 
به انتظار ایستاد. با رسنگون کردن هواپیامی اوکرائینی، 
مسافرین  آگاهانه  کشتار  و  ریختند  خیابان ها  به  مردم 
هواپیام را که اکرثا از روشنفکران برجسته کشور بودند، 
محکوم کردند. درگیری با افراد مسلح اوج گرفت. هیچ 
در سطح  و  کشور  در  اندازه  بدین  تا  ایران  در  رژیمی 

بین املللی در انفراد نبوده است.
این بار جوانان بر افراد مسلح یورش میربند، آنها را کتک 
میزنند و از میدان به در میکنند. زنان در صف مقدم 
قرار دارند. تظاهر کنندگان نشان میدهند که از کشتار 
رژیم هراسی در دل ندارند. شجاع هستند و برای امر 
تا به دندان مسلح فاسد،  از قید رژیم  آزادی و رهايی 

حارض به پرداخت گرانرتین هزینه ها هستند.

بدنه  در  باز هم  قلیان  سپیده  که  است  لحظه  این  در 
نباید  که  »همه اش  میپاشد:  بیشرتی  شجاعت  جامعه 

ترسید، راه که بیافتیم ترسامن می ریزد.«
به طوری که تاریخ نشان میدهد، جنبش ستم دیدگان 
به مرکزیت طبقه کارگر در طول چهل  آزادیخواهان  و 
نردبان  از  پله هائی  و  گذشته  مختلفی  مدارج  از  سال 
ترقی و تعالی را در سطح خواستهای اقتصادی، سیاسی 
و سازمانی، پیموده است. این جنبش را می شود رسکوب 
از میان آن را به بند کشید ولی  کرد، می شود تعدادی 
رسکوبگری  نیروی  هیچ  است.  ممکن  غیر  آن  توقف 
را  رشدی  به  رو  جنبش های  چنین  منی تواند  تاریخ  در 
را  جنبش  این  می تواند  که  آنچه  دارد.  باز  حرکت  از 
پراکنده و مضمحل سازد، تزریق وابستگی، ایجاد روحیه 
رژیم  در رسنگونی  جنبش  این  توانائی  به  نسبت  یأس 
جمهوری اسالمی، ازبین بردن مرزهای طبقاتی با دامن 

زدن به ایدئولوژی „همه با هم“ است.
همه  شعار  خمینی  که   ۱۳۵۷ تجربه  از  ما  مردم  ولی 
بینیم،  می  که  شد  همین  نتیجه اش  و  داد  را  هم  با 
در  خارجی  قدرت های  منایندگان  دیگر  گرفته اند،  درس 
اپوزیسیون در ایران منی توانند به آسانی مردم را فریب 
شاه  „نه  میزنند:  فریاد  که  مردم هستند  دهند. همین 

میخوایم نه مزدور، بسه دیگه حرف زور“
از جانب دیگر کمرت کسی می تواند مردم را با معیارهای 
انقالبی  مذهبی و ملی گرايئ علیه هم بشوراند. جنبش 
ایران و در مرکز آن طبقه کارگر در طی این سال ها و 
این واقعیت سرتگ بیشرت  در تجربیات روزانه خود، به 
ایران  جامعه  است،  طبقاتی  جهان  که  می شود  مسلح 
طبقه،  یک  عنوان  به  ایران  بورژوازی  و  طبقاتی ست 
خیلی خوب میداند که منافع طبقاتی اش در کجاست. 
به  وابسته  عنارص  همین  فاشیستی،  رژیم  همین  ولی 
با  میخواهند  که  آنهائی  یعنی  اپوزیسیون،  در  بیگانه 
یاری امپریالیست های مختلف، زیر ساتر شعار „آزادی“ 
به قدرت برسند، تالش می کنند افکار ما را در این سمت 
به اسالم و غیر اسالم  ایران  منحرف سازند که جهان و 
تقسیم شده و یا به ایرانی و غیر ایرانی منقسم گشته 
است. جنبش عظیم مردم و تکامل روز افزون آن نشان 
داده است که دیگر منیتوان با این دغلکاری های طبقاتی 
مردم را فریفت و معیارهای طبقاتی را تا آن اندازه که 

کسب کرده اند، از آنها بازستاند. 
جنبش های اخیر و شعارها نشان میدهند که عالوه بر 
تعداد وسیعی از سازمان های کمونیستی، بخش آگاه و 
انقالبی طبقه کارگر و جنبش دانشجوئی مرحله انقالب 
ایران را ضد رسمایه داری میدانند و هیچ نظام بینابینی 
برای آن قائل نیستند. یعنی انقالب در پیش در جهت 
رسنگونی نظام رسمایه داری و برقراری ساختار اجتامعی 

سوسیالیستی است.
شاعران، نقاشان، فیلم سازان، خوانندگان، موسیقی دانان 
پیش  در  واالئی  سهم  نیز  کشورمان  هرنمندان  دیگر  و 
هر  دارند.  اخیر  سال   ۴0 جنبش های  انحراف  یا  و  برد 
اثر هرنی عرضه شده مهر طبقاتی هرنمند عرضه کننده 
را بر پیشانی دارد. باید این آثار را تحلیل کرد و آنها را 

نقد منود.
اوکرائینی  هواپیامی  رسنگونی  از  بعد  کنونی  جنبش 

توسط رژیم دو ویژگی بارز دارد:
۱- تهاجم مردم علیه نیروهای مسلح در خیابانها. مردم 
درک  این  به  قدم  به  قدم  خود  ساله   ۴0 تجربیات  در 
منیتوان  را  مسلح  دندان  تا  رژیم  که  شده اند  نزدیک 
شد. سطح  مسلح  باید  کرد،  و سنگ رسنگون  با چوب 

رشکت  تئوریک  طبقاتی  نقاطی  در  و  تجربی  آگاهی 
قادرند  که  است  حدی  آن  تا  جنبش  این  در  کنندگان 
مسلح شوند. این یک لحظه تاریخی است که انقالبیون 
هر کشوری آرزوی رسیدن به آن را دارند. در ایران آن 
لحظه رسیده است. اگر یک سازمان کمونیستی پرولرتی 
این خواست را سازمان دهد و آن را رهربی کند، بنیان 
نظام رسمایه داری کنده خواهد شد، ولی اگر این خواست 
مورد سوء استفاده گروه ها و سازمان های غیر پرولرتی 
قرار گیرد، رژیم حاکم جنبش را درهم خواهد شکست.

و  کارگر  طبقه  کننده  رهربی  راستین  سازمان  نبود   -۲
حاکمیت  آغاز  هامن  از  ایران  رژیم  ستم.  تحت  اقشار 
بود  دریافته  تجربه رسمایه داری جهانی  از  ارتجاعی اش 
که برای مهار و رسکوب هر جنبشی باید اول رهربان آن 
را از بین برد. رژیم ایران در طول ۴0 سال حاکمیت اش 
متام رهربان شناخته شده در ایران را از میان برداشت. 
 ۴0 این  طول  در  ایران  کمونیستی  جنبش  سازمان های 
سال فرصت های گران بهائی را در گام برداشنت در سمت 
طبقه کارگر و یکی شدن سازمانی از دست دادند. این 
آن کمبود اساسی است که جنبش انقالبی کشور ما با آن 

رو به روست و از آن در رنج است.
و  جسارت  و  شهامت  َوااِّل،  روحیه  جنبش،  این  از  باید 
فشاندگان  جان  یاد  آموخت،  آن  افزون  روز  گسرتدگی 
سازماندهی  و  ترقی  پیرشفت،  نیروی  به  را  آزادی  راه 
این  توده ای  جنبش های  در  رشکت  با  و  کرد  تبدیل 
تجارب سرتگ را به کار بست. جنبش کمونیستی وظیفه 
دارد، کمک کند تا پرولتاریای ایران خود را سازماندهی 
کند، و از این طریق توده های مردم را منسجم گرداند 
نظام  برپائی  خدمت  در  را  اسالمی  جمهوری  رژیم  و 

سوسیالیستی، مسلحانه درهم بکوبد.
تاریخی  لحظه  این  در  تاریخی  رضورت  این  به  باید 
پاسخ داد، زیرا بدون چنین سازمان کمونیستی رسارسی، 
پیروزی نهائی مردم بر رژیم سفاک رسمایه داری ایران و 

امپرایالیسم جهانی غیر ممکن است..

بهرنگ
۲0۲0/۱/۱۹

از منایندگان مجلس کنونی که در انتخابات قبلی هامن 

سخنگوی  بود.  زده  آنها  به  تائید  مهر  نگهبان  شورای 

شورای نگهبان مدعی است علت رد اکرث آنها فساد مالی 

شان بوده است. رئیس جمهورروحانی که خودبر اساس 

هامن تئوری انتخاب بد وبدتر به روی کار آمد، ضمن 

رد این سخن کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان مدعی 

شد رد نامزد ها با هدف یکد ست کردن مجلس از جناح 

اصول طلبان است. 

حزب رنجربان ایران رشکت در انتخابات کنونی نادرست 

میداند و بر آنست درس نگرفنت از این سالهای طوالنی 

داشنت  واهی  خیاالت  جز  چیزی  رژیم  وتزویر  خدعه 

به  وعمال  بود  فقیه  والیت  رژیم  رسکوبگر  ماهیت  به 

سود تحکیم این حکومت است. طبقه گارگر ونیروهای 

را بطور کلی رد منی کنند  انتخابات  انقالبی رشکت در 

اما با توجه به رشایط دیکتاتوری حاکم ونبود هیچگونه 

برای مخالفان خیانت به خواست عمومی مردم  آزادی 
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پیروزی بزرگ مشی عمومی

نقش جنبش دانشجوئی در اوضاع کنونی

ایران است که خواهان براندازی کلیت رژیم است. در 

کشتار  مستقیم  دستور  آبامناه  در  رهربش  که  کشوری 

جمعی فرودستان را صادر کرد و بیش از هزار وپانصد 

نفر از مردم غیر مسلح را کشت و آنها را ارشار خواند و 

تا امروز هزاران نفر دیگر را دستگیر کرده است چگونه 

می توان به حرف او کرد و به پای صندوق رای رفت.

بر ماست درست در پاسخ به این جنایت رژیم و بویژه 

را  انتخابات  شکلی  وسیعرتین  در  ای  خامنه  خواست 

تحریم کنیم و متحد با سازماندهی جنبش ضد انتخابات 

خدعه ودروغ حاکمیت را بر مال سازیم.

حزب رنجربان ایران 

بهمن ۱۳۹۸

 پیروز ی بزرگ مشی عمومی مبارزه علیه رژیم رسمایه

 داری جمهوری اسالمی جدا از مبارزه علیه امپریالیسم

نیست.

ایران سیاسی  نشیب  فراز  پراز  تاریخ  هاست   سال 

 ومنطقه بزرگ خاورمیانه حکایت از نقش استعامرگران

 و امپریالیستها دارد.کار در غلو بجایی رسیده که همه

 چیز را زیر رس انگلیس ها می دانند و در دوره حکومت

ابوالقاسم الله  آیت  که  هنگامی  مصدق  محمد   دکرت 

 کاشانی به مخالفت با مصدق برخاست می گفتند ریش

اورا باال بزنی نوشته ساخت انگلیس.

 رضا شاه را آوردند و بردند، بنابود رئیس جمهورش کنند

او به  بودند  مخالف  انگلیس  طرفدار  روحانیت   چون 

 گفتند شاه شو، پرسش را رشطی به سلطنت نشاندند که

 از سیاست های پدرش در قیچی کردن دست روحانیت

رضا محمد  و  کردند  کودتا  مصدق  علیه  بردارد،   دست 

 شاه را حکم کردند برود، ارتش ایران و کل نظام اداری

 وامنیتی را دست نخورده تحویل حاکامن جدید دادند.

 چهل سال طول کشید تا اکرثیت مردم ایران چشامنشان

 به این واقعیات باز شود و علیه این جنایات عظیم در

حق خود توسط امپریالیست ها ونوکرانشان قیام کنند.

 امروز مردم جهان در برابر میلیون ها انسان آگاه ایرانی

 فریاد شور و شوقشان بلند است. نگاه کنید به حرکت

های توده ای میلیونی مردم در این چند ماهه ی اخیر:

از هفتصد بیش  در  قیام رسارسی  نود هشت  ماه   آبان 

اسالمی. جمهوری  رژیم  ضد  متمرکز  وشهرک   شهر 

 جنبشی بس رادیکال که پایه های حکومت را به لرزه

دستگاه پشت  تابحال  که  را  ای  خامنه  وشاه  آورد   در 

 های دست نشانده اش خود را پنهان می کرد از سوراخ

 بیرون کشید ونه تنها فرمان آتش را صادر کرد بلکه چون

 اطمینانی حتی به مجلس خود ساخته وپرداخته اش را

،هزاران دستگیری  هزاران  با  زد.  دور  هم  آنرا   نداشت 

 کشته وزخمی موقتا توانست جنبش عظیم توده ای را

 به عقب نشینی وا دارد. اما کدام خیزی در جهان بوده

 که بیک باره پیروز شده باشد .همه جنبش های توده

 ای تا وقتی که تشکیالت منظم آبدیده شده، مسلح به

 تئوری انقالبی نداشته باشد اگر هم پیروز شود دیر یا

 زود مجبور به عقب نشینی می شود چون دشمن دارای

نربدهای همین  در  اما  است.  دولتی  وسیع   امکانات 

 بزرگ توده ای است که تدریجا چنین حزب و سازمان

جامعه زایامن  خشت  آبامناه  گیرد.  می  پایه   پیرشویی 

امپریالیسم گری  دخالت  اما  گذاشت.  بنیاد  را   نوینی 

عالی افرسان  از  یکی  نی  سلیام  قاسم  کشنت  و   آمریکا 

 رتبه ارتش برون مرزی جمهوری اسالمی رشایط را برای

 دارودسته جنایتکار رژیم جمهوری اسالمی برای منحرف

احساسات گرداند.  بر  رژیم  علیه  عمومی  افکار   کردن 

هامن شبیه  که  او  آدمکشی  عملیات  و  ترامپ   ضد 

سالها برای  اسالمی  جمهوری  رژیم  خود  که  بود   کاری 

 انجام داده بود، جنبشی عظیم در اکرث شهر های ایران

جانبه همه  ی  خدعه  با  آمریکایی  ضد  های  شعار   با 

به زعم خود تا  پا شد  بر  رژیم  تبلیغاتی   دستگاه های 

 این حرکت را بسود خود جلوه دهند. در حالی که این

 حرکت اکرثیت رشکت کننده از روی اعرتاض به آمریکا

 و براساس شعار جا افتاده ی قدیمی » یانکی گو هوم«

 بود نه پشتیبانی از خامنه ای و مهر تطهیر به جنایت

 های رسدار سلیامنی. مردم ایران پس از چهل سال تجربه

وکل نظام  کل  که  دانند  می  خوب  ومبارزه  زندگی   در 

 مهره های اصلی رژیم ازجمله رسدار سلیامنی مسئولند

 و بهمین دلیل شعار ها تا سطح براندازی ونابودی کل

نظام پیرشفته است.

 حادثه رسنگونی هواپیامی مسافر بری اوکرائینی که در

 آن ۱۷۶ نفر رسنشینانش جان باختند داغ ننگینی شد بر

گران گویان وخدعه  دروغ  ای، برسعت  خامنه   پیشانی 

 افشا شدند و معلوم شد کار خود جنایتکاران حاکم بوده

 است. حاکامن آنقدر جنایت کرده اند، انقدر دروغ گفته

 اند که توده ی مردم دیگر هیچ حرفی از آنها را قبول

 ندارند. تظاهرات وسیع مردم در این چند روزه و پائین

 کشیدن عکس سلیامنی از دیوار های دانشگاه ها نشان

 دهنده این حقیقت است که مردم تشیع جنازه سلیامنی

امپریالیستی خود استوار ضد  تا موضع  بهانه کردند   را 

را نشان دهند.

 با رسبلندی باید گفت امروز جنبش های توده ای ایران

 پیرو یک خط مشی عمومی ضد رژیم جمهوری اسالمی

 بدون دخالتگری امپریالیستی است. تنها وحدتی درست

پا دو  روی  نیروهایشان  که  است  مردم  خدمت  در   و 

بایستند.

 دیلم

و  آمریکا  با  ایران  روابط  در  غبار تشنجی  و  هنوز گرد 
قاسم  با کشنت  که  ایران  درون  در  اعرتاضی  نیز جنبش 
سلیامنی وپرتاب موشک به پایگاههای آمریکا در عراق 
تشدید شده بود، فرو ننشسته است که خرب از تظاهرات 
هزاران دانشجو در برابر دانشگاهها علیه شلیک موشک 
به هواپیامی مسافر بری اوکرایین توسط نیروهای سپاه 
پاسداران و کشته شدن ۱۷۶ مسافر که بسیاری از آنان 
از تحصیلکرده ها و فرهیخته گان جامعه بودند و در 

همدردی با بازماندگان آنان، است.
جمهوری اسالمی در ایران با کشیدن توده های متوهم 

به خیابان ها و سوء استفاده وسیع و گسرتده از سیاست 
های به غایت تجاوزگرانه امپریالیستی آمریکا سعی کرد 
که فضای اعرتاضی، ضد رژیمی را تغییر داده، و با گسیل 
نیروهای امنیتی به خیابان ها مشت آهنین خود را به 
مردم نشان دهد. اما متامی محاسبات مرتجعین و اتاق 
آب  از  غلط  بودنش  مردمی  ضد  بعلت  فکرشان  های 
درآمد و این بار هم جنبش دانشجویی همچون نیرویی 
پر توان و آگاه در دفاع از رنجربان جامعه پا به میدان 
امیرکبیر،  دانشگاههای  دانشجویان  بار  این  گذاشت. 
سوگ  در  مردم  همراه  به  و....  شیراز  تربیز،  و  رشیف 
کشته شدگان هواپیامی اوکرایین در برابر درب ورودی 
دانشگاهها تجمع کرده و با شعار های؛ سید علی حیا 
به  دست  دیکتاتور  بر  مرگ  و؛  کن  رها  مملکتو  کن، 
تجمع های اعرتاضی زدند. در برخی از شهرها درگیری 
افتاده  اتفاق  معرتضین  و  امنیتی  نیروهای  بین  هایی 
است. اعرتاض ها بخاطر دروغ گویی و پرده پوشی های 
رژیم در رابطه با شلیک به هواپیامی اوکرائین در واقع 
سطح  به  تعرض  به  نسبت  ماه  آبان  اعرتاضات  ادامه 
رشایط  در  است.  جامعه  زحمتکشان  اکرثیت  معیشت 
بعد از کشاکش های منطقه ای ایران بازگشت به دوره 
اعرتاضات با حرکات دانشجویان رشوع شد، اما در این 
اجتامعی  نیروهای  دیگر  پشتیبانی  مورد  و  مناند  سطح 
در جامعه قرار گرفت. شعارها در این دوره بیشرت روی 
دقیقی  و سوی  که سمت  بود  شده  متمرکز  ای  خامنه 
نداشت. و همه کثافتکاری ها، اجحافات این رژیم علیه 
نه سیستم دولتی رسمایه  ای و  به شخص خامنه  مردم 
داری مذهبی نسبت داده شد که می تواند سالح فکری 
شخصیت  به  را  جامعه  زحمتکشان  کارگران،  طبقاتی 
ای  خامنه  روی شخص  مترکز  مناید.  ُکند  افراد  و  سازی 
اما  نبود.  تظاهرکنندگان  و  دانشجویان  شعارهای  همه 

می تواند سمت و سوی حرکات را تغییر دهد.
ُپربار  بسیار  تجربیات  دارای  ایران  دانشجویی  جنبش 
مختلف  های  رژیم  و  حکومت  با  ارتباط  در  غنی  و 
تجربیات  این  از جمله  است.  گذشته  سال   ۸0 در طی 
با  سازش  عدم  دانشجویی،  تشکالت  ایجاد  برای  تالش 
امنیتی  نیروهای  با  مبارزه  رژیم های حاکم ضد مردم، 
با  ارتباط  برای  تالش  و  دانشجویی   – دولتی  سیاسی  و 
سوسیالیستی  جنبش  کارگران،  روشنفکران،  بویژه  مردم 
و..... است. بعلت اینکه جنبش دانشجویی در عین حال 
جنبش تحصیل کردگان و افرادی است که بطور دائم با 
علوم مختلف رسو کار دارند همیشه علیه عقب ماندگی 
فکری، سیاسی، فرهنگی و در روابط اجتامعی از جمله 
حقوق برابر زن و مرد و غیره بوده اند.این خصوصیات 
جنبش  هم  جدید  رشایط  در  که  است  شده  باعث 
دانشجویی سمت ضد قدرت دولتی ،ضد خرافات، ضد 
سیستم و در ارتباط با جنبش مشخصا فرودستان جامعه 

کار و عمل کند.
تحصیل  جوانان  به  متعلق  جنبشی  دانشجویی  جنبش 
ولی  است  متوسط  طبقات  از  پرشور  و  انرژی  با  کرده 
همیشه  آن  علمی  و  فرهنگی  و  فکری  محیط  چون 
موضوعی  این  و  است  جلو  به  رو  و  تکامل  حال  در 
علمی  های  محیط  و  دانشگاهها  ارتباطات  در  جهانی 
با  ارتباط  در  روز  به  دانشجویی جنبشی  است. جنبش 
مسائل داخلی، جهانی و بین املللی است.. در عین حال 
جنبش دانشجویی در ایران دارای ویژگی هایی است از 
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و  سیاسی  مسائل  با  تنگاتنگش  رابطه  است،  جمله  آن 
اپوزیسیون بویژه سوسیالیستی در ایران، بعلت دخالت 
دولت ها در امور حتی صنفی دانشجویی، خواست های 
به  سیستمی  و ضد  سیاسی  جنبش رسیعا خصلت  این 
خود می گیرد، این جنبش با پرچم ضد تجاوز و دخالت 
ایران و کشته شدن سه  به  مانند سفرنیکسون  خارجی 
دانشجو و نیز رشکت در تظاهرات و دفاع از زحمتکشان 
مانند گران شدن بلیط اتوبوس ها در تهران زمان شاه و 
تشیع جنازه تختی شکل جنبشی اجتامعی و رو در روی 

رژیم را بخود گرفت. 
در رژیم جمهوری اسالمی برای خالص شدن از دست این 
جنبش سعی کردند با نفوذ در آن و سیاست های آنرا یا 
در خدمت خود بگیرند و یا آنرا به اضمحالل و رسکوب 
بشکند. طرحی هایی مانند وحدت حوزه و دانشگاه ، 
اداره  سازماندهی  پرس،  و  دخرت  دانشجویان  جداسازی 
داخل  در  امنیتی  نیروهای  حضور  اجازه  حفاظت، 
سهمیه  مبارز،  دانشجویان  دارکردن  ستاره  دانشگاه، 
گنجاندن مذهب  مذهبی،  و  امنیتی  نهادهای  از  بندی 
در دروس و امتحانات مذهبی و اعتقادی، تعطیل کردن 
کالس های دانشگاهی و برپایی منازهای جمعه و غیره 
دانشجوی  اسالمی  جمهوری  رژیم  برای  نتوانست  نیز 
حزب الهی تربیت کند. جنبش دانشجویی در یک دهه 
اخیر مشخصا خط بطالن بر همه خواست های رژیم و 
طرح های آن کشیده است و رو در روی رژیم در دفاع 

از مردم استوارانه ایستاده است. 
طوالنی  و  بغرنج  و  سخت  ایران  انقالب  که  هامنطور 
است، جنبش دانشجویی به مثابه یکی از جنبش های 
را  بغرنجی  و  سخت  طوالنی،  راهی  اجتامعی  مرتقی 
این  تاریخی  موقعیت  از  بسیاری  در  است  کرده  طی 
دانشجویان بودند که با تحصنات و اعرتاضات جو ترس 
و رسکوب را درهم شکستند و نقشه های رژیم را درهم 
سپاری  به خاک  از  بعد  دانشجویی  اند جنبش  پیچیده 
قاسم سلیامنی سیاست رژیم جمهوری اسالمی را برای 
ادعای  و  کنندگان  رشکت  باالی  تعداد  از  برداری  بهره 
اعرتاضات  در  گسرتده  با رشکت  را  رژیم  از  مردم  دفاع 
نفر توسط سپاه  به شلیک موشک و کشته شدن ۱۷۶ 
هر  که  ایران  اعرتاضات  کردند.  آب  بر  نقش  پاسداران 
روز گسرتده تر می شود و یقه رژیم را چسبیده است، 
شکاف  ظاهری  وحدت  حفظ  برای  رژیم  تالش  متام  با 
های عمیقی در آن بوجود آورده است. هنوز رژیم از 
بحران هایش نجات نیافته رد صالحیت های فله ای از 
منایندگان دست چین شده مجلس شورای اسالمی رشوع 
شده است. سیاست رژیم برای یک دست تر کردن خود 
ادامه دارد. این قانون مبارزه طبقاتی است وقتی انقالب 
تحکیم  ایجاد  برای  حاکم  انقالب  ضد  کند  می  رشد 
صفوف خود دست به تصفیه جناح های خود می زند 
انقالبی را رشد می دهد، و  این امر موقعیت  که خود 

رژیم را به انزوای بیشرتی می راند.
و  چپ  و  مرتقی  سیاسی  های  سازمان  نبود  در 
وظایف  حدی  تا  دانشجویی  جنبش  سوسیالیستی، 
را  وظایفی  و  است  برده  جلو  به  آنرا  ترویجی  تبلیغی 
آن،  نتیجه  است.  بوده  کارکردیش  محیط  از  خارج  که 
با  حضور صدها دانشجویی سوسیالیست و کمونیست 
خواست های رادیکال اجتامعی در محیط دانشگاههای 
امروز دورانی که شعار دانشجو می رزمد  ایران است. 

ذلت منی پذیرد گذشته است. شعار ها امروز از اتحاد 
مستقل  تشکالت  از  گوید،  می  کارگر سخن  و  دانشجو 
این  جامعه،  زحمتکشان  های  خواست  و  دانشجویی 
است رمز ماندگاری یکی از جنبش های مرتقی و رادیکال 
فیزیکی،  های  رسکوب  ترین  سخت  زیر  در  جامعه 

سیاسی و روانی. 

زنده باد جنبش مرتقی دانشجویی 
دانشجو، کارگر اتحاد اتحاد 

ع.غ

ما در شامره های قبلی رنجرب به این مسئله اشاره کردیم 

را  افراد  و  سیاسی  گروهای  اجتامعی  های  بحران  که 

مجبور به موضع گیری در رابطه با آن می کند. از آبان 

ماه که جنبش اعرتاضی با گران شدن سه برابری بنزین 

رس بلند کرد تا کشنت قاسم سلیامنی و پرتاب موشک به 

سیاسی  مختلف  گروههای  عراق  در  آمریکا  پایگاههای 

اپوزیسیون داخل و خارج از ایران با دادن اطالعیه ها و 

اعالمیه های متعدد موضع گیری کرده اند. موضع گیری 

ها عمدتا به چهار دسته تقسیم می شود.

۱– کسانی که کشنت قاسم سلیامنی را بعلت اینکه یکی 

با  رابطه  از مهره های مهم رژیم جمهوری اسالمی در 

است.امری  بوده  خاورمیانه  در  آن  های  گری  دخالت 

محقانه و در چهارچوب دفاع از مردم ایران می دانند. 

توجه  بدون  سلیامنی  قاسم  گری  به رسکوب  فقط  آنها 

ترور  و  آمریکا  توسط  املللی  بین  قوانین  شکسنت  به 

یک فرمانده نظامی در یک کشور ثالث )اگر چه خود 

است( رصفا  تروریستی  رژیم  یک  مناینده  فرمانده  این 

نیروی  دو  ندارد،  ربطی  ما  به  اینکه  کردن  مطرح  با 

جنایتکار به جان هم افتاده اند، رژیم اسالمی هم مانند 

نیروی  به  است.  عراق  به  تجاوزگر  رژیم  یک  آمریکا 

پادگان  با تحمیل هزاران رسباز در  آمریکا که  تجاوزگر 

های نظامی در اقصا نقاط خاورمیانه و شکسنت قوانین 

بین املللی و براه انداخنت جنگ بین دولت ها، اشغال 

محارصه  داخلی،  های  جنگ  انداخنت  براه  کشورها، 

اقتصادی برای ویران کردن ساختارهای زیربنایی جوامع، 

مانند  اجتامعی  نیروهای  ترین  مرتجع  سازماندهی 

یکی  به  و......  اسالمی  جمهوری  رژیم  طالبان،  داعش، 

از بزرگرتین مشکالت خاورمیانه که حضور امپریالیست 

در  طبقاتی  مبارزه  عنوان  تحت  را  آنها  نقش  است  ها 

درون جامعه ) تضاد درونی پدیده ( اصل تکامل جامعه 

است به رشایط بیرونی برای این تکامل با دیده اغامض 

ماتریالیسم  دیالیتیک،  ماتریالیسم  بجای  و  نگریسته 

متافیزیکی را به کار می برند. این نوع سیستم تحلیلی 

توجه منی کند که مسئله آمریکا مرتقی بودن و یا نبودن 

رژیم های مخالف نیست. رصف مخالفت با سیاست ها 

و منافع، آمریکا این حق را برای خود محفوظ می داند 

که هر قانون حتی خود نوشته ای را هم زیر پا بگذارد. 

در حداقل دو دهه گذشته جهان شاهد اشغال سه کشور 

افغانستان، لیبی، عراق با همین استدالل دیکتاتوری و 

نیستند  حارض  که  آنهایی  فقط  است.  بوده  جنایتکار 

تجربیات  این  از  کنند  قبول  را  بدیهی هندسی  قضایای 

مردم  نفرت  از  ها  امپریالیست  کنند.  پوشی می  چشم 

علیه حکومت های جنایتکار و مرتجعی که خود در به 

حکومت رسیدنشان نقش داشته اند استفاده می کنند، 

تا بتوانند تجاوز و دخالتگری خود را توجیه کنند.

۲- آنهایی که تضاد بین ایران و آمریکا را واقعی و در 

ارتباط با منافع این دو دولت رسمایه داری پیرامونی و 

جامعه  فرودستان  موضع  از  و  دانند  می  امپریالیستی 

از  آمریکا  اخراج  و  اسالمی  رژیم  رسنگونی  خواهان 

کشورهای اشغال شده توسط این امپریالیست هستند.

درعین محکومیت آمریکا در کشنت قاسم سلیامنی ولی 

محاکمه و سپردن کسانی مانند او را حق مردم ستمدیده 

قاسم سلیامنی مناینده  دانند.  ایران می  و زجر کشیده 

یک رژیم سفاک و آدم کش جمهوری اسالمی است. او 

مدافع اعدام های خیابانی، از عوامل کشت و کشتارها 

و  ای  منطقه  گر  مداخله  نهادهای  از  یکی  رئیس  و.... 

علیه خلق های این کشورها بود. او و رژیمش بایستی 

ایران و دخالت در  بخاطر ۴0 سال جنایت علیه مردم 

امور کشورهای دیگر محاکمه شوند. این دسته از نیروها 

سیستم  کل  رسنگونی  و  نابودی  برای  را  مبارزه  سمت 

رسمایه داری می دانند و در چهارچوب اختالفات بین 

کشورهای رسمایه داری منی مانند.

۳– کسانی سیاست های ضد آمریکایی جمهوری اسالمی 

غیر  و  مستقیم  و  کرده  ارزیابی  امپریالیستی  ضد  را 

مستقیم حامیت خود را از این سیاست ها و عوامل آن 

مدافع  ملی،  رسدار  شعارهای؛  با  سلیامنی  قاسم  مانند 

وطن و....... بیان می کنند. این دسته از نیروها از اصالح 

طلبان داخلی تا برخی از نیروهای ظاهرا اپوزیسیون را 

در بر می گیرد.آنها خود را عمال در کنار رژیم تعریف می 

کنند و با خط قرمزهای جمهوری اسالمی حرکت کرده، 

موضع می گیرند. درحقیقت آنها نصیحت کنندگان رژیم 

در جهت بقای آن هستند، آنها از ناسیونالیسم اسالمی 

خود به وابستگی به رژیم روی آورده اند.

از  معروف  قول  به  که  فروخته  خود  اپوزیسیون   -۴

گل آلود شدن آب قصد ماهی گرفنت دارد. آنها موضع 

امپریالیست های آمریکا و اروپا را تحت عنوان مبارزه 

با رژیم اسالمی غرغره می کنند. به ظاهر و برای فریب 

مردم صحبت از دمکراسی، حقوق برش و حتی وا اسالما 

می کنند، اما به تنها چیزی که فکر منی کنند منافع مردم 

در این کشاکش بین جنایتکاران است. آنها از گرفنت پول 

ابائی نداشته  ازنهادهای جنایتکار بین املللی هیچگونه 

کشاکش  در  را  ها  امپریالیست  پادوهای  نقش  عمال  و 

های  بازی  دالل  نقش  کنند.  می  بازی  ای  منطقه  های 

آنان آنچنان رنگ باخته است که در دور جدید، ترامپ 

خواهان فاصله گرفنت از آنان شده است.

برخی از این چهار دسته ادعای آزادی ،دمکراسی ، حقوق 

برش، تامین زندگی انسانی، علیه شکنجه و اعدام و.... را 

را عملی  این خواست ها  اینکه چگونه  دارند ولی  هم 

خواهند کرد عمال حرفی برای گفنت ندارند برخی از آنان 

تقاضای انتخابات تحت لوای سازمان ملل و ارگان های 

این دسته از حرافین سیاسی  بین املللی را دارند. برای 

ارتش  که  آنجایی  که  است  نشده  روشن  هنوز  ظاهرا 
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گذاشتند  پا  ملل  سازمان  های  آبی  کاله  و  بیگانه  های 

مردمانش چه رسنوشت شومی پیدا کردند. 

از  دفاع  به  که  آنهایی  سیاسی  نیروهای  درمیان  تنها 

منافع کارگران و زحمتکشان جامعه برخاسته اند مسئله 

نیروی  به  تکیه  با  را  اسالمی  جمهوری  رژیم  رسنگونی 

تجاوزگری  و  دخالت  علیه  حال  عین  در  و  مردم  خود 

از بحران  اند، راه برون رفت  امپریالیستی مطرح کرده 

کلیت  علیه  مبارزه  مستدل  و  علمی  بطور  را  اجتامعی 

سیستم و نظام ساختاری رسمایه داری و ایجاد تشکیالت 

مناسب آن یعنی حزب کمونیست واحد نشان داده اند.

این ها فقط نیروهای سوسیالیست و کمونیست جامعه 

و  شخصی  منافع  از  باالتر  را  مردم  منافع  که  هستند 

تشکیالت های خود قرار داده اند.

درست در این موضع گیرهای ظاهرا مقطعی ولی عمال 

 – کارگری  نیروهای  دهد  می  نشان  که  است  تاریخی 

از  را در دفاع  کمونیستی همچنان پیرشوترین وظایف 

عدالت اجتامعی، آزادیخواهی انجام می دهند.

ع.غ

ی  مبارزه  ادامه  آباد  خاتون  کارگران  کشتار 

طوالنی طبقه کارگر
کوچک  نیروی  یک  از  کارگر  طبقه  سال  صد  این  در 

ومحدود در چند شهر بزرگ ایران به نیرویی عظیم در 

کارگری  فرشده  مراکز  با   ، وکوچک  بزرگ  شهر  ها  صد 

تبدیل شده است. امروز با خانواد هاشان بیش از شصت 

میلیون را شامل می شوند که بی شک نقش تعیین کننده 

ای در اوضاع کنونی جامعه را بعهده دارند.این طبقه در 

عین حال قدم به قد در مبارزه برای کسب حقوق خود 

کارگری  رسارسی  تشکیالت  دارای  زمانی  شده،  متشکل 

شده است.

ماه ۱۳۸۲  بهمن  در چهارم  آباد  کارگران خاتون  کشتار 

یکی از نقطه های عطف در این جنبش است. اهمیت 

وتاثیر گذاریش از آنجاست که فرمان آتش را در دوران 

اصالح  که  دورانی  کردند.  صادر  خامتی  محمد  رئیس 

طلبان برای نجات کل نظام به رهربی خامتی تالش می 

کردند که به بنگاه های جهانی انحصارات وفاداری خود 

قدم  به  قدم  و  دهند  نشان  داری  رسمایه  نظام  به  را 

دستاوردهای طبقه کارگر را که طی مبارزه ای طوالنی 

کارگران  کشتار  بستانند.  آن  از  بودند  آورده  بدست 

خاتون آباد در پی اعتصاب مساملت آمیز کارگران صورت 

گرفت و در عمل نشان داد که در صف آرایی طبقاتی 

جامعه ایران – بورژوازی حاکم در زیر پوشش سیاسی 

اصالح  ی  سلطه  زیر  در  ودینی،  مذهبی  یا  سلطنتی 

ابای  نند،بهیچوجه  یا اصولی گران دشمن کارگرا  طلبان 

ندارند. رسکوب  کارگران  برای رسکوب  قهر  برد  بکار  از 

خیزش فرودستان در آبامناه که منجر به کشنت بیش از 

هزارو پانصد کارگر و فرودستان جامعه در رسارس ایران 

شد ادامه ی هامن خط رسما یه داری حاکم است. 

طبقاتی  مبارزه  سال  صد  این  از  تاریخی  سبزرگ  در 

جناح  به  نسبت  را  واهی  خیاالت  که  اینست  آگاهانه 

های رسمایه در سطح جهانی و داخلی باید بدور ریخت، 

برای یک مبارزه ای تا آخر با محتوای انقالبی برای تغییر 

اکرثیت عظیم توده ها همه جانبه خود  جامعه بسود 

را آماده کرد.

سخت  است  راهی  حتمی،  پیروزی  به  است  راهی 

دیگری  راه  هیچ  کارگر  طبقه  برابر  در  ولی  وبغرنج 

موجود اینست. 

پنچه هایش چرک وخون می  از  ایران  بورژوازی حاکم 

چکد، فاسد ودزد و غارت گر است، در دامان دیکتاتوری 

رشد کرده و یکی از خونخوارترین طبقات حاکم جهان 

ایران راهی مساملت  است. برای کارگران و مردم آزاده 

آمیز باقی نگذاشته اند.

حزب رنجربان ایران 

چهارم بهمن ۱۳۹۸

کارگر  طبقه  بین  در  سازمانی  و  سیاسی  بینی،  جهان 

است. کمونیست ها در هر رشایطی باید جهت باال بردن 

بین  در  پرولرتی  بینی  جهان  گسرتش  و  سیاسی  آگاهی 

طبقه کارگر بکوشند و وزنه رشکت کارگران - ما اضافه 

روز  را  خود  تشکیالت  در   - صنعتی  کارگران  می کنیم، 

افزون کنند. در نتیجه برای ایجاد حزب کمونیست باید 

در محیط کارگری، در جنبش کارگری و در طبقه کارگر 

حضور داشت. 

این برداشت ما از هسته اساسی نقل قول فوق است. 

 « می نویسد:  چنین  آن  با  پلیمیک  در  حکمت  منصور 

ديدگاه اکونوميستی منيتواند برای مثال توضيح دهد که 

چه چيز در طول ٢٠ سال فعاليت در اشکال مختلف و 

در دوره های مختلف به حزب بلشويک هويت واحدی 

مي بخشد، در صورتيکه در سال ١٩٠٨ حزبی است در 

اساسأ  و  کارگران  ميان  در  اندک  نفوذ  با  اپوزيسيون 

است  حزبی   ١٩١٧ فوريه  در  مخفی،  کار  به  محدود 

با  شوراها  با  پيوند  در  و  گسرتده  علنی  فعاليت  دارای 

انقالب  از  نفوذ تعيني کننده ای درميان کارگران، و پس 

همچنان  اما  سياسی....  قدرت  در  است  حزبی  اکترب، 

از  اکونوميستی  تعبري  اگر  است.  مانده  بلشويک  حزب 

حزب  که  باشيم  معتقد  بايد  آنگاه  بپذيريم،  را  حزب 

نه   ،١٩٠٨ سال  در  نه  و  تأسیس  بدو  در  نه  بلشويک 

حزب  يک   ١٩١٥ سال  در  حتی  نه  و   ١٩١٣ سال  در 
کمونيست نبوده است!«۲

و  کمونیست ها  حضور  حکمت  گیری  موضع  در 

سازمان های کمونیستی در جنبش و طبقه کارگر رضوری 

القاء کند که در سال ۱۹0۸ نفوذ  او میخواهد  نیست. 

بلشویک ها در جنبش کارگری چشم گیر و قابل محاسبه 

نبوده با این وجود یک حزب کمونیستی بوده است. این 

جعل آگاهانه تاریخ است.

تاریخ می گوید که سوسیال دموکراسی روسیه از ۱۸۹۳ به 

بعد در ارتباط تنگاتنگ با طبقه کارگر و جنبش کارگری 

بوده و به ویژه این ارتباط در ۱۸۹۵ در پرتزبورگ بسیار 

فرشده و گسرتده بوده است.

٢ - هامنجا

معضل  ایران“،  کمونیست  „حزب  ایجاد  از  بعد  مدتی 

بی ریشگی حزب خود را نشان میدهد و او را میجبور 

این  در  حزب  وظیفه  »اصلی ترین  بگوید:  که  می کند 

دوره توده ای کردن و کارگری کردن بافت حزب است.« 

جهان  با  مرحله ای  درست  گیری  سمت  این  متأسفانه 

حنثی  تنها  نه  او  رویزیونیستی  سیاست های  و  بینی 

کارگر  طبقه  از  بیشرت  روز  هر  حزب  این  بلکه  می شد 

منزوی می گردید.

منصور حکمت با هر گامی که به کومه له نزدیک می شد، 

دور  میداد  رخ  اطراف اش  در  که  حوادثی  واقعیات  از 

میگردید. توجه کنید: »از آنطرف بقاء جنبش مقاومتی 

پویا در کردستان امروز امکان داده است که طبقه کارگر 

ایران باصطالح از رو نرود و بایستد و بگوید: »انقالب 
ميکنم۳“  ارزیابی  بی ثبات  را  شام  و  دارد...  ادامه  من 

)تکیه از ما( 

از  بخشی  و  مجاهدین  طلب ها،  سلطنت  زمان  آن  در 

ثبات  بی  جدید  رژیم  که  بودند  معتقد  پیکار  سازمان 

است و عنقریب رسنگون می شود و دامئا مژده رسنگونی 

منصور حکمت  میکردند.  تبلیغ  بعد  ماه  سه  در  را  آن 

در این مورد با سلطنت طلبان و مجاهدین هم موضع 

می شود. روند وقایع تا کنون نادرستی مطلق آن ارزیابی 

را نشان داده است. رژیم رسمایه داری ایران در آن زمان 

که  آن  تر  میکرد. مضحک   تثبیت  را  قدم خود  به  قدم 

حکمت یکی از دالئل بی ثباتی رژیم ایران را حاکمیت 

کارگری  جنبش  بر  خودش  تروتسکیستی  خط  و  افکار 

ادامه  هم  دالیل  از  »یکی  می کند:  ارزیابی  کردستان 

کارگر در کردستان  از طبقه  مبارزه ای است که بخشی 

دارد ميکند و حاکمیت مارکسیسم انقالبی بر این مبارزه 

است...« 

حزب کمونیست ایران در کردستان، با وجود ده ها سال 

از طبقه  بر بخشی  ادعا کند که  مبارزه، هنوز منیتواند 

اساساً  دارد.  حاکمیت  کردستان  در  آن  جنبش  و  کارگر 

قبول حاکمیت کمونیست ها بر طبقه کارگر یک ایدهء 

استثامرگرانه رسمایه داریست.

منصور حکمت با مشت گرده کرده در مورد حمله رژیم 

در  ما  کند!  »حمله  رژیم  بگذار  میگوید:  کردستان  به 

است  پرولتاریای یک ملت  مقابلش یک ملت هستیم. 

که در رهربی توده های وسیع این ملت قرار گرفته است. 

«۴ )تکیه از ما(

اگر از این دغل کاری ها بگذریم و به تاریخ رجوع کنیم 

کرد«  ملت  وسیع  »توده های  هیچگاه  که  می یابیم  در 

تحت رهربی پرولتاریای کرد که در آن زمان بسیار قلیل 

و پراکنده بود، قرار نداشته است. تا آن زمان، کومه له 

در مبارزه علیه رژیم جمهوری اسالمی، بخشی از خرده 

بورژوازی شهر و روستا و تعداد بسیار قلیلی از کارگران 

معمولی را رهربی میکرد و حزب دموکرات کردستان نیز 

با گسرتدگی بیشرتی بخش دیگر را. 

او در ادامه، تخیل و پوچگرائی را به اوج خود میرساند: 

انقالبی  کشور  ثغور  و  حدود  از  منی توانیم  ما  »آیا 

حتی  و  ما[  است-  ایران  کردستان  ]منظورش  خودمان 

توامنان  به  بسته  خودمان  سوسیالیستی  کشور  شاید 

٣- منصور حکمت - سمینار شامل، مبحث جایگاه 
کومه له در حزب کمونیست 

4 - منصور حکمت - سمینار شامل، مبحث جایگاه 
کومه له در حزب کمونیست
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چند  کشور  یک  کشور  این  منيتوانیم؟  چرا  کنیم؟  دفاع 

میلیونی است، کشوری است که میتواند براحتی رسباز 

ببندد،  قرارداد  بشود،  ملل  سازمان  عضو  باشد،  داشته 

اسلحه بخرد، مالیات ببندد، درآمد تأمني کند، وام بگیرد، 

رسمایه گذاری کند، آموزش و پرورش و بهداشت را رشد 

کند  استخراج  کند،  پیدا  دست  طبیعی  منابع  به  دهد، 

جمعیت  چقدر  ارسائیل  مگر  منيشود؟  چرا  بفروشد.  و 

دارد؟ مگر کويت چقدر جمعيت دارد؟ مگر میشود به 

کنید  فرض  گرفت؟  را  کویت  و  کرد  اآلن حمله  سادگی 

قشون  فقط  اینکه  برای  منيشود!  آمریکا؟  خود  برای 

را  خود  ملت  یک  که  این  منيکند.  تعیین  را  قضیه  این 

به صورت یک کشور متعّین کرده باشد و ملتهای دیگر 

برسمیت  را  آن  باشد  کرده  وادار  را  دیگر  کشورهای  و 

قشون  است.  مشخصی  سنگرهای  خودش  بشناسند، 

ميکشند؟ ما در سازمان ملل فریاد ميکشیم و ميخواهیم 

که رسبازهای ایتالیایی و سوئدی بیایند َدِم جاده ُقروه- 

بیجار بایستند که اينها به ما حمله نکنند. ميتوانیم این 

را بخواهیم. این را رد نکنیم.«۵ 

واقعا باید با یک چشم خندید و با چشم دیگر گریست. 

چه  در  حکمت  منصور  که  خندید  چشم  یک  با  باید 

توهامت و تخیالت پوچی گرفتار است که ناگزیر است 

رسبازان  یعنی  ملل،  سازمان  رسبازان  دامان  به  دست 

»مناینده«  عنوان  به  و  بشود  امپریالیسم  کشورهای 

پرولتاریا و ملت کرد در سازمان ملل بخواهد رسبازان 

و  قروه  جاده  رس  بیایند  امپریالیستی  های  دولت  این 

را در  آمریکا و جمهوری اسالمی  ارتش  بیجار و جلوی 

حمله به کردستان انقالبی و سوسیالیستی، بگیرند. 

باید با یک چشم خندید و قهقهه زد. 

پوچی  انسان  چنین  که  گریست  باید  واقع  در  ولی 

را  کرد  کمونیست های  از  گروهی  رهربی  می شود  قادر 

قبضه کند. او کردستان ایران را با کویت و ارسائیل که 

امپریالیسم با متام قوا به حفاظت آن  ها مشغول است، 

تقسیم  از وضعیت کردستان،  اساساً  او  مقایسه میکند. 

اکرثا حاکمیت  که  پنج کشور  در  به ۵ بخش  این ملت 

علت  به  کارگر  طبقه  بودن  اندک  از  دارند،  استبدادی 

منطقه،  این  در  سنتی  کارگاه های  حتی  بودن  اندک 

کرد  بزرگ  سیاسی  نیروی  دو  باالی  تقابل  و  پراکندگی 

نیروهای  از   - کردستان  دموکرات  حزب  و  -کومه له 

گسرتده و ناسیونالیستی وحشی کرد، به ویژه از توازن 

تحلیلی  میانه،  خاور  منطقه  کل  در  طبقاتی  نیروهای 

و  ملل  سازمان  کویت،  و  ارسائیل  او  ذهن  در  ندارد. 

رسبازانش و آمریکا و جمهوری اسالمی به طور مکانیکی 

مرتب  او  که  این  وجود  با  شده اند.  چیده  هم  دنبال 

طبقاتی  مبارزه  ارجحیت  و  کارگر  طبقه  و  پرولتاریا  از 

طبقاتی  مبارزه  مناسبات  منیتواند  ولی  می کند  صحبت 

پرولتاریا در گسرته ایران و مسأله ملی را - نه تنها ملیت 

کرد را - درست حل کند. به همین دلیل هنوز نه به دار 

است و نه به بار، ایده دست به دامن رسبازان سازمان 

ملل را در ذهن های ُکند میگنجاند. به همین دلیل نیز 

منی تواند تاکتیکی منطبق بر مناسبات واقعی نیروها چه 

را تدوین کند. فقط  در زمینه ملی، کشوری و جهانی، 

شعار میدهد. پشت رس هم . پرولتاریا، پرولتاریا می کند. 

پشت رس هم. او در صحبت هایش از هیچ ملیت دیگری 

٥ - هامنجا

از ایران نیز دم منی زند. 

ببینید که او چه می گوید: »اآلن ميفهمیم چه َخبطی 

سازمان  را  حاکمیت  این  متوالی  سال  چهار  که  کردیم 

ندادیم تا به مثابه یک کشور جلوی یک کشور بایستیم 
و به همه دنیا هم خرب بدهیم که اينجا جنگی هست.«۶

در واقع تأسف او این است که چرا بعد از رسنگونی رژیم 

شاه، بالفاصله موجودیت کردستان مستقل دموکراتیک 

و یا سوسیالیستی را اعالم نکرده اند. برای خواننده این 

بر فرض محال چنین عمل  اگر  که  است  سطور روشن 

بین  که  ویژه ای  تقابل  با  می گرفت،  احمقانه ای صورت 

نیروهای طبقاتی در کردستان موجود بود، با پراکندگی 

که  دولت هائی  حضور  و  منطقه  و  ایران  پرولتاریای 

بخشی از کردستان را در خود داشتند و بسیار رسکوبگر 

نیز بوده و هستند، اگر این خیزش رسکوب منی شد، فقط 

سیاسی  قدرت  به  میتوانست  کرد  شونیست  بورژوازی 

کردستان دست یابد.

دقیقا در اینجاست که دم خروس قدرت طلبی منصور 

حکمت، از زیر عبای فریادهای پرولرت پرولرت او بیرون 

اگر  یابد،  او میخواهد به قدرت سیاسی دست  می زند. 

هم این قدرت سیاسی در منطقه کوچکی از یک کشور 

بزرگ باشد. ما این گرایش او را در همین نوشته دنبال 

خواهیم کرد.

قادر  ایران  تاریخ نشان داد که متاسفانه رژیم  باز هم 

شد کردستان را اشغال کند و متاسفانه منصور حکمت 

نتوانست کشور سوسیالیستی کردستان را به وجود آورد 

امپریالیسم  ابزار سیاسی نظامی  از سازمان مللی که  و 

بیجار  و  قروه  مرزهای  از  حفاظت  برای  رسباز  است 

کشور سوسیالیستی اش بسیج مناید.

به هر حال این طنز تلخ تاریخ است که همه فهمیدند؛ 

قدرت  به  رسیدن  در  صربانه  بی  که  حکمت  منصور 

هم  ایستادگی  و  مقاومت  اهل  میکرد،  تالش  سیاسی 

نشینی  عقب  و  کردستان  به  رژیم  حمله  با  نیست. 

به  ایران  کردستان  در  مستقر  سیاسی  نیروهای  کلیه 

کردستان عراق و حاد شدن مبارزه ایدئولوژیک سیاسی 

هزار   ۷ را  خود  فراکسیون  ایران،  کمونیست  حزب  در 

کیلومرت دورتر از کردستان و مبارزه پرولتاریای کردستان 

مستقر  ملل  سازمان  رسبازان  اکنون  که  کشورهائی  به 

هستند مثل سوئد، فرانسه، آملان و.... منتقل کرد.

باالخره „حزب کمونیست ایران“ از ادغام اتحاد مبارزان 

کمونیست، سازمان کومه له و بعضی از اعضای جدا شده 

پیکار و دیگران در ۱۱ شهریور ۱۳۶۳ تشکیل شد.

بهرنگ

۲0۱۹/۱۱/۱۷

6- منصور حکمت - سمینار شامل، مبحث جایگاه 
کومه له در حزب کمونیست ۱۳۶۲

جــا زننــد در حالیکــه خــود بــا کمــک آنهــا بــه قــدرت 

ــان از  ــا قبــول برجــام تــالش کردنــد همچن رســیدند و ب

سیاســت هــای نئولیربالیســتی امپریالیســی پیــروی کننــد

ــر  ــای پ ــوالن گاه ه ــی از ج ــزرگ یک ــه ی ب ــاور میان خ

ارزش قــدرت هــای بــزرگ انحصاریســت کــه هنــوز 

نفــت نقــش عمــده را دارد. در اینجــا همــه کشــورهای 

امپریالیســتی بــرای بــردن ســهم بیشــرت بــا هــم در 

رقابتنــد و دســته بنــدی هــای آنهــا کاملــن آشــکار 

اســت. تســلط بــر ایــران کــه دارای یــک قشــون عظیــم 

ــت وگاز  ــره نف ــن ذخی ــه دارای دومی کار ارزان اســت ک

ــت و از  ــرز اس ــم م ــور ه ــانزده کش ــا ش ــه ب ــت، ک اس

ــر تــری  لحــاظ اســرتاتژیکی از مهمرتیــن حلقــه هــای ب

ــه شــدیدترین شــکلی خــود را  ــروز ب ــی اســت ام نظام

ــا شــده  ــر پ ــن آشــوب ب ــت ای ــی دهــد. ماهی نشــان م

در منطقــه کــه احتــامل یــک در گیــری جهانــی را 

بعضــی هــا اشــاره دارنــد ارتجاعــی، ضــد منافــع خلــق 

ــوده  ــم ت ــت عظی ــران واکرثی ــد کارگ ــه، ض ــای منطق ه

هاســت. و ظیفــه پرولتاریــا وکمونیســت هــا وکلیــه 

ــه اشــوبگری هــا و  ــه علی ــان آزادیخــواه اســت ک مردم

جنــگ طلبــی هــا مبــارزه کننــد. امپریالیســتها بهیچوجــه 

دوســتان مــردم منطقــه ازجملــه مــردم ایــران نیســتند. 

ــپ  ــته ی ترام ــط دارودس ــلیامنی توس ــم س ــنت قاس کش

آنهــم در کشــوری همســایه هدفــی جــز ایجــاد اختــالف 

تروریســم  از  نشــان  و  نداشــته  آشــوب  گســرتش  و 

ــوز  ــه هن ــت ک ــوار اس ــدرت جهانخ ــر ق ــن اب ــی ای دولت

مــردم جهــان جنایــات رسبــازان آنــرا در ویتنــام وعــراق 

ــود  ــه س ــکا ب ــل آمری ــن عم ــد. ای ــرده ان ــوش نک فرام

رژیــم جمهــوری اســالمی متــام شــد. بــا بــه راه انداخــنت 

ــت  ــی ترامــپ حرک ــش ضــد تروریســت دولت ــک جنب ی

بــزرگ ضــد رژیــم جمهــوری اســالمی آبامنــاه را خوابانــد. 

بــا اعــالم علنــی اســامی هفــت گرایــش راســت و 

ناسیونالیســتی ایرانــی و بــر حــذر داشــنت آنهــا از متــاس 

بــا ســفارتخانه هــای آمریــکا وابســتگی ایــن گــروه هــا 

ــرد. ــکار ک ــرت آش ــم بیش را بازه

ــه پشــت  بعضــی نیروهــای چــپ و راســت سیاســی ک

ــی در وغ گــو“ همــه  شــعار شکســت خــورده ی خمین

بــا هــم “ جمــع شــده انــد امــروز دســت طلــب بســوی 

دســتگاه شــبه فاشیســتی ترامــپ درااز کــرده انــد. آنهــا 

ــان  ــالح طالب ــه اص ــی دل ب ــدت طوالن ــرای م ــی ب زمان

ــدرت  ــه ق ــد خــود را ب ــروز امی ــد وام داخــل داده بودن

منایــی ترامــپ و نشــانه رفــنت او بــه ٥٢ مرکــز صنعتــی 

وفرهنگــی ایــران بســته انــد. صــد ســال مبــارزه جنبــش 

ــه  ــن دارد ک ــت از ای ــران حکای ــواه ای ــی و آزادیخ مرتق

امپریالیســت دوســت مــردم ایــران نیســتند. مــردم 

ایــران هــم توانــا هســتند وهــم بــا درایــت وبــی شــک 

ــا  ــش ب ــالمی و جنایات ــوری اس ــم جمه ــاب رژی ــه حس ب

اتــکا بــه نیــروی خــود خواهنــد رســید. بایــد در مبــارزه 

جــاری مبــارزه علیــه ارتجــاع داخلــی را از مبــارزه 

ــن حــال  ــی جــدا نکــرد. در عی ــه امپریالیســم جهان علی

جنبــش کمونیســی بایــد در جریــان یــاری رســاندن بــه 
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ســازماندهی طبقــه کارگــر، رشایطــی بــه وجــود آورد تــا 

ــر  ــارزه و انقــالب قه ــان مب ــد در جری ــه بتوان ــن طبق ای

آمیــز ضــد رسمایــه داری وســیع ترین اقشــار و طبقــات 

ســتم دیــده، اســتثامر شــده و آزادیخواهــان را بــا خــود 

متحــد کنــد.

ــش هــای  ــه جنب ــران، کمونیســتها وکلی ــر ای ــه کارگ طبق

سوسیالیســتی وچــپ ایــران رسبلنــد اســت کــه همیشــه 

ــد نگــه داشــته  ــه امپریالیســم را بلن ــارزه علی پرچــم مب

ــدگان واقعــی  ــر و مناین ــه کارگ ــروز هــم طبق اســت. ام

آنهــا همچنــان ایــن مســیر تاریخــی را ادامــه مــی دهــد. 

طبقــه کارگــر ایــران در ســطح جهانــی رو بــه هــم 

طبقاتــی هــای خــود دارد ودســت آنهــا در همبســتگی 

مــی فشــارد نــه مناینــدگان رسمایــه جهانــی.

راه طبقــه کارگــر راه رسنگونــی رژیــم جمهــوری اســالمی 

و بــر پائــی سوسیالیســم اســت. طبقــه کارگــر ایــران در 

ــا  ــدان شایســته، دان ــر افتخــارش فرزن ــارزات پ طــول مب

ــتاره های  ــون س ــه چ ــت ک ــده اس ــی را پروران و مقاوم

پــر فروغــی میدرخشــند. در دوران اخیــر نیــز شــاهرخ 

زمانــی بــر آســامن مبــارزات ایــن طبقــه لحظــه ای 

ــم  ــد پرچ ــان ش ــان پنه ــب زحمتکش ــید و در قل درخش

هــامن پرچــم شــورای کارگــری هفــت تپــه “ نــان، کار، 

آزادی، اداره شــورائی “ اســت. جنبــش هــای عظیــم 

ــود  ــان ن ــود و شــش و آب ــوده ای هشــتاد وهشــت، ن ت

و هشــت بازهــم چــون توفانــی ســهمگین بــر خواهنــد 

خاســت، اینبــار گســرتده تــر، منظــم تــر و بایــک برنامــه 

ــدازی کل نظــام. ــرای بران ــر و باهدفــی ب ــه ت پرداخت

وفا جاسمی

ذات رش و رشیر 

شده.

کودکان، دخرتان جوان – برخی تا حدود ۹ سال سن در 

فروش  و  خرید  جنسی  رابطه  داشنت  منظور  به  آمریکا 

می شوند.

این راز کثیف و پنهانی ست که در ایاالت متحده وجود 

دارد.

قاچــاق رابطــه جنســی – بــه ویــژه هنگامیکــه خریــد و 

فــروش دخــرتان جــوان در میــان اســت – در آمریــکا بــه 

یــک تجــارت بــزرگ تبدیــل شــده اســت، رسیــع تریــن 

تجــارت در جرایــم ســازمان یافتــه و دومیــن و پــر ســود 

تریــن کاال پــس از مــواد مخــدر و اســلحه غیــر قانونــی 

تجــارت مــی شــود.

ایمی فاین کالینز، روزنامه نگار محقق و  هامنطور که 

پژوهشگر می گوید، » فروش نو جوانان نرم تر و متوّرق 

تر از مواد مخدر یا اسلحه بسیار پر سود تر و بی خطر 

تر است. یک پوند هروئین یا یک ای ک ۴۷ می تواند 

جوان  نو  دخرت  یک  اما  شوند،  فروش  و  خرید  بار  یک 

روزانه ۱0 تا ۱۵ بار به خرید و فروش میرسد – و یک 

غصب  خود  را  درآمد  از  صد  در   ۱00  » صالح   « دالل 

می کند. «

در  کودک  یک  دقیقه  دو  هر  بگیرید:  نظر  در  را  این   

صنعت سکس مورد تجاوز قرار می گیرد.

متحده،  ایاالت  در  امروز،  آمریکا  روزنامه  گزارش  طبق 

بزرگ ساالن کودکان را برای رابطه جنسی حد اقل دو 

نیم میلیون بار در سال خریداری می کنند.

چه کسی یک کودک را برای رابطه جنسی خریداری می 

کند؟ به طریق دیگر، مردان عادی در هر لباسی. 

تم سوآرنز، روزنامه نگار می نویسد: » آنها می توانند 

این   ،» باشند  شام  همرس  یا  کشیش  پزشک،  کار،  هم 

روزنامه نگار بیش از یک سال در آمریکا در مورد تجارت 

جنسی تحقیق و بررسی کرده است. 

که  شود  می  زده  تخمین  تنهایی  به  جورجیا  ایالت  در 

۷۲00 مرد ) نیمی از آنها در سنین ۳0 سالگی( هر ماه 

به دنبال خرید رابطه جنسی با دخرتان نو جوان هستند 

و حد متوسط آنها تقریبا ۳00 نفر در روز است.

دوره  یک  است طی  ممکن  کودک  یک  متوسط،  بطور 

۵ ساله از بندگی توسط ۶000 مرد مورد تجاوز جنسی 

قرار گیرد. 

 – کودک  هزار   ۱00 اقل  حد  که  شود  می  زده  تخمین 

آمیزش جنسی خریداری  برای  دخرت و پرس – هر سال 

می شوند، در حالیکه ساالنه ۳00 هزار کودک در معرض 

به زور  این کودکان  از  خطر قاچاق قرار دارند. بعضی 

برخی  و  فراری هستند،  دیگر  برخی  می شوند،  ربوده 

تجاوز  سیستم  درون  به  آشنایان  و  اقوام  توسط  دیگر 

فروخته می شوند. 

بهره   – انسان  قاچاق  گفت:  پاتل  کریشنا  دادستان، 

از  آمریکائی  زنان  و  کودکان  از  تجاری  جنسی  برداری 

اسکورت  خدمات  لختی،  های  کلوپ  اینرتنت،  طریق 

از  یکی  به  رسیدن  حال  در   - خیابانی  گری  روسپی  یا 

بدترین جنایات در ایاالت متحده می شود.

ارزان  جنسی  رابطه  محور  حول  که  ست  صنعتی  این 

مرد   ۵0 به  روزانه  که  جوان  های  خانم  و  دخرتان  با 

حالیکه  در  است،  احرتاز  در  دفعه  هر  دالر   ۲۵ نرخ  با 

دستفروشان آنها سالیانه بین ۱۵0 هزار دالر تا ۲00 هزار 

دالر برای هر کودک کاسب هستند.

تنها در شهرهای  که  نیست  به هیچ وجه مشکلی  این 

بزرگ یافت می شود.

این در همه جا اتفاق میافتد، دقیقا در نزدیکی چشامن 

این  رسارس  در  بزرگ  شهرهای  و  شهرها  حومه  در  ما، 

کشور.

هم چنانکه ارنی الن از مرکز ملی کودکان مفقود شده و 

بهره برداری شده اشاره می کند: » تنها راه برای ندیدن 

این مورد در هر شهر آمریکا این است که رصفاً جستجو 

نکنیم. «

این  که  باشید  داشته  اعتقاد  که  ندهید  فریب  را  خود 

رصفاً نگرانی منطق کم درآمد یا مهاجران است.

هرگز اینطور نیست.

ایاالت متحده آمریکا بین  تخمین زده می شود که در 

۱00 تا ۱۵0 هزار کودک زیر سن قانونی که گرفتار این 

فحشا شدند وجود دارد.

این دخرتان داوطلب نبودند و منی شوند که برده جنسی 

می  قرار  قاچاق  دام  به  تطمیع  وسیله  به  آنها  باشند. 

گیرند. در بیشرت موارد آنها چاره ای جز تسلیم ندارند.

موارد  بعضی  در   ( یی  شناسا  از  جلوگیری  منظور  به 

خریداران  تقاضای  و  آنها(  کمک  به  و  پلیس  توسط 

مرد برای برقراری رابطه جنسی با زنان مختلف، دالالن 

کار  آنها  برای  جنایتکار  و سندیکاهای  باندها  و  سکس 

می کنند، قاچاق سکس را به یک رشکت کامال تهور آمیز 

قاچاق  زنان  و  اند. دخرتان، پرسان  تبدیل کرده  موبایل 

شده، دامئا از شهری به شهری دیگر، از این ایالت به آن 

ایالت و از این کشور به کشور دیگر انتقال می یابند. 

به عنوان مثال، منطقه بالتیمور- واشنگنت، که به عنوان 

حوزه فعالیت نامیده می شود، با اتوبان آی- ۹۵ که به 

منظور توقف گاه ایستگاه های اسرتاحت، ایستگاه های 

اتوبوس و ایستگاه های کامیون می باشد، قطبی ست 

برای تجارت جنسی )سکس(. 

در این مورد شکی نیست: این تجارت بسیار سود آور، 

قاچاق  بسیار پیرشفته در زمینه  یافته و  بسیار سازمان 

سکس است که در شهرهای بزرگ و کوچک فعالیت می 

کند و با ربودن و فروش دخرتان جوان به منظور رابطه 

جنسی، ساالنه به تنهایی ۹ و نیم میلیارد دالر به اقتصاد 

ایاالت متحده واریز می گردد و افزایش می یابد. 

بجز نوشته هایی که با 

امضای تحریریـه منترش مـی 

گردد 

و بیانگر نظرات

 حزب رنجبـران ایران می 

باشد

 دیگر نوشته های مندرج در 

نرشیه رنجرب به امضا های 

فردی است و مسئولیت آنها 

با نویسندگانشان می باشد.
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هر ساله دخرتانی که خریداری می شوند و به فروش می 

رسند جوان تر و جوان تر می شوند.

حد متوسط افرادی که قاچاق می شوند ۱۳ سال است. 

قاچاق  با  که  گروهی  رئیس  عنوان  به  حال،  عین  در 

مبارزه می کند، خاطرنشان کرد:

» بیابید در مورد معنی میانگین تعمق کنیم. این بدان 

معنی ست که کودکانی هستند که کمرت از ۱۳ سال می 

باشند. این یعنی کودکان ۸ ، ۹ ، ۱0 ساله. «

» برای هر ۱0 زن نجات یافته، ۵0 تا ۱00 زن دیگر وجود 

دارند که توسط قاچاقچی های سکس وارد تن فروشی 

می شوند. متأسفانه، آنها دیگر ۱۸ و ۲0 ساله نیستند. 

« این نکته را یک قربانی ۲۵ ساله قاچاق سکس متذکر 

شد. » آنها با سن ۱۳ سالگی که زیر سن قانونی ست 

کوچکی  دخرتان  آنها  شوند.  می  سکس  قاچاق  قربانی 

هستند. «

آمده  وجود  به  کجا  از  جوان  دخرتان  برای  اشتها  این 

است؟

» ارزشهای جامعه غربی « منحط، قاچاق انسان 

و بردگی جنسی 
به اطراف خود نگاه کنید.

موزیکال،  های  ویدیو  در  که  سالهاست  جوان  دخرتان 

فروشگاه  و  تلویزیونی  تبلیغات  تبلیغاتی،  بیلبوردهای 

های پوشاک تقریباً لخت به معرض منایش گذارده می 

جوان  بسیار  پرسان  و  دخرتان  برای  یابان  بازار  شوند. 

خوش برو رو، یک منبع کامال آماده از کودکان بیش از 

حد جذاب جنسی را فراهم کرده اند.

تنها   « مینویسد:  نیوزویک  مجله  برای  بنت  جسیکا 

چیزی که الزم است یک نگاه به عکسهای نوجوانان در 

اینرتنت )۱ ( بیندازید تا منونه ها را مشاهده کنید. اگر 

آنها از پور نو که در واقع دیده اند تقلید منی کنند، آنها 

از تصاویر الهام گرفته از پور نو را تقلید می کنند و به 

 «  » اند.  آنها در جای دیگر جذب شده  نظر می رسد 

لیتکس )۲ (، کرست و رقص برهنه با پاشنه بلند )۳ ( که 

سابقاً روش و مد ستارگان پور نو بودند، راهی دبیرستان 

ها شدند.«

مستهجن   « عنوان  به  آن  از  بنت  که  ست  چیزی  این 

سازی )۴ ( یک نسل « یاد می کند.

بنت نتیجه میگیرد: » در بازاریکه کفش پاشنه بلند برای 

ده  های  بچه  پرس  دخرت/  برای  سبک  صندل  و  اطفال 

این  به  تا  باشیم  نابغه  نباید  میفروشد،  ساله  سیزده  تا 

نتیجه برسیم که رابطه جنسی را اگر نه پورنو زندگی ما 

را مورد حمله قرار داده است. « برنت میگوید: » چه از 

آن استقبال بکنیم یا نکنیم، تلویزیون آنرا به اطاق های 

نشیمن ما منتقل می کند و وب سایتها آنرا به اطاق های 

خواب ما میآورد. بر اساس یک تحقیق در سال ۲00۷ از 

دانشگاه آلربتا، حدود ۹0 درصد از پرسان و ۷0 در صد 

از دخرتان از ۱۳ تا ۱۴ سال حد اقل یک بار به محتوای 

رصیح و آشکار جنسی دسرتسی پیدا کرده اند. « 

آماده  و  آراسنت  حال  در  فرهنگ  این  دیگر،  عبارت  به 

این جوانان هستند که توسط یغام گران جنسی  کردن 

چرا  که  کنیم  می  تعجب  آن  از  پس  و  گردند.  طعمه 

زنان جوان ما در معرض ابتذال، قاچاق و توهین و سوء 

استفاده قرار می گیرند؟ 

رسانه های جامعه این کار را آسان می کنند. هامنطور 

که یکی از مراکز خربی گزارش داد: 

» پیدا کردن دخرتان برای دالالن سکس آسان است. آنها 

در اینرتنت )۱ (، فیس بوک و سایر شبکه های اجتامعی 

خرید،  مراکز  شان  دستیاران  و  آنها  کنند.  می  نگاه 

تفرجگاه، دبیرستان ها و مدارس راهنامیی را گشت می 

زنند. آنها را در ایستگاه های اتوبوس به چنگ میآورند. 

روی واگن های برقی. گاهی اتفاق میافتد که دخرتهای 

هم سن و این کاره دخرتان را به دام می اندازند. «

اهداف  به  نیز  جوانان  های  پناهگاه  و  ها  پرورشگاه 

اصلی قاچاقچی های سکس تبدیل شده است. 

وارد  داوطلبانه  و  خود  میل  با  دخرتان  این  ندرت  به 

فراری  صورت  به  آنها  از  بسیاری  شوند.  می  فحشا 

توسط  فقط  و  کنند  می  رشوع  شده  انداخته  بدور  یا 

دالالن سکس و حلقه های سازمان داده شده و بزرگرت 

از  از تعامل آنالین  ربوده می شوند. برخی دیگر، پس 

طریق یکی از بسیاری سایت های شبکه های اجتامعی، 

متقاعد می شوند تا با یک غریبه مالقات کنند و خود 

را به رسعت در زندگی جدید خود به عنوان برده های 

جنسی آغاز به کار کنند. 

دبی، دانشجوی بسیار باهوش و برجسته که متعلق به 

یک خانواده نزدیک به نیروی هوائی ساکن در فینکس، 

اریزونا است، منونه ایست از این تجارت سکس. دبی ۱۵ 

ساله بود که توسط یکی از آشنایان دوستش مقابل منزل 

اش ربوده شد. با زور او را وارد ماشین کردند، سپس او 

به مکانی نا معلوم منتقل شد، که با اسلحه مورد تهدید 

قرار گرفت و توسط چندین مرد مورد تجاوز جنسی قرار 

گرفت. سپس او را در درون یک النه سگ قرار دادند و 

با زور او را وادار به خوردن غذای سگ کردند. کسانیکه 

او را اسیر کرده بودند در کریگلیست خدمات جنسی 

او را تبلیغ کردند. مردانی که مراجعه می کردند اغلب 

متاهل و دارای فرزند نیز بودند و پولی که دبی در ازای 

ربایان  آدم   ،» میآورد  بدست   « جنسی  خدمات  دادن 

باند  این  جانب  از  جنسی  تجاوز  کردند.  می  دریافت 

که  آپارمتانی  جستجوی  از  پس  داشت.  ادامه  جنایتکار 

دبی در آن اسیر بود، رسانجام پلیس دبی را در درون 

یک کشو زیر تخت پیدا می کنند. مصیبت هولناک او 

چهل روز به طول انجامید. 

که  بود  شانس  خوش  کافی  اندازه  به  دبی  حالیکه  در 

بر  نیستند.  شانس  خوش  چندان  دیگران  یابد،  نجات 

تقریباً  شده،  مفقود  کودکان  ملی  مرکز  اظهار  اساس 

۸00 هزار کودک هر سال گم می شوند ) تقریباً ۲۱۸۵ 

کودک در روز(. )باز هم به این جامعه منحط، فاسد و 

گندیده رسمایه داری، هستند اکرثیتی که امید به ر فرم 

آن دارند!!- مرتجم(.

با تقاضای فزاینده برای برده داری جنسی و عرضه بی 

پایان دخرتان و پرسانی که مورد هدف آدم ربایان قرار 

می گیرند، این مشکلی نخواهد بود که به زودی در این 

جامعه فاسد از بین برود.

تا  ابتدا  از  قاچاق می شوند،  برای کسانی که ربوده و 

انتها یک کابوس خوفناکی خواهد بود.

کسانیکه به منظور رابطه جنسی فروخته می شوند، حد 

کابوسی  سالها  آن  و  کنند،  می  زندگی  سال   ۷ متوسط 

مخدر  مواد  جنسی،  پایان  بی  تجاوز  از  زنده  است 

سقط  بارداری،  بیامری،  تهدید،  پستی،  تحقیر،  اجباری، 

جنین، شکنجه، درد، و ترس همیشگی از مرگ، یا بدتر 

کشته  یا  دیده  گوشه های شان صدمه  و جگر  عزیزان 

شوند. 

پیرت لند زمن، در مقاله خود تحت عنوان » دخرتان در 

رشایط  تایمز  نیویورک  در  یافته  انتشار   » همسایگی 

قربانیان جنسی  از  آن دسته  برای  را  زندگی وحشتناک 

ترسیم می کند: 

او با  که  بچه هایی  دیگر  و  او  که  به من گفت   آندره 

شتم و  رضب  مورد  مرتبا  بودند  داشته  نگه  محلی   در 

 قرار می گرفتند تا آنها را از تعادل خارج کنند و مطیع

رابطه برقراری  به  مجبور  که  اوقات  بعضی   باشند. 

با یکدیگر می شوند، فیلم یا  با بزرگ ساالن و   جنسی 

نقش باید  که  میشد،  گفته  او  به  اغلب  میشد.   برداری 

 هایی را بازی کند: بیامر درمانگر یا دخرت مطیع. سلول

 قاچاقچیان جنسی وی سه رده سنی از رشیک جنسی –

 کودک تازه براه افتاده )تادلر(، از سنین ۴ ، ۵ تا ۱۲ و نو

 جوانان – مقابل وی قرار میدادند، هم چنین آنچه که

 وی » گروه آسیب دیده « نامیده است. او توضیح داد:

به شام رضبه توانند  می  آنها  دیده  آسیب  گروه  در   « 

 بزنند یا هرکاری را که می خواهند انجام دهند.« » اگر

 چه عمل مقاربتی یا جنسی همیشه بسیار دردناک است

یعنی همیشه خشن است،  وقتی شام کوچک هستید، 

آمیز است زمانیکه در گروه  بنابراین همیشه خشونت 

 آسیب قرار گرفتید، همه چیز بسیار دردناک تر بود. «

آنچه آندره در رشح بعدی توضیح داد، نشان می دهد 

و  فساد  به  آمریکا  جامعه  از  هایی  بخش  چگونه  که 

تباهی کشیده شدند.

» آنها شام را گرسنه نگه میدارند تا به شام آموزش مورد 

نظر دهند « یعنی از طریق دهان رابطه جنسی را انجام 

دهند. » آنها آلت مرد را آغشته به عسل میکنند. برای 

را  دهان  تا  میگرفتید  یاد  باید  شام  کوچک،  های  بچه 

نبندید. و آنها چیزهایی را در دهان فرو میکنند تا دهان 

بهرت باز مباند. ما واکنش ها را فرا گرفتیم. مثل اینکه اگر 

یا رساسیمه و  یا سکسی و  آنها میخواستند ما مرطوب 

نروس باشیم. بیشرت آنها میخواستند شام ترسیده باشید. 

وقتی بزرگرت شدم من به بچه های کوچکرت یاد میدهم 

که چگونه انجام دهند که آسیب نبینند. «

جرائم  مرکز  در  گمرک  اجرای  و  مهاجرت  مأمورین 

وقتی  میدهند  گزارش  واشنگنت،  فکس،  فر  در  سایربی، 

از  بسیاری  اشتهای  شود،  می  رابطه جنسی  از  صحبت 

زمانی  که  آنچه  است.  کرده  تغییر  اکنون  ها  آمریکائی 

این  نرمال است.  اکنون کامال  تلقی میشد  غیر طبیعی 

تقاضای  افزایش شدید  پیگیری  مأمورین در حال 

اینرتنت هستند. هامنطور  در  پورنوگرافی سخت 

که یکی از مأمورین خاطرنشان کرد:
به یک  اکنون  ایم.  نرم بی حس شده  با چیزهای  ما   «

اصابت سخت تر و سخت تر احتیاج داریم.«

این روند با عالج بسیاری از دخرتان بدست قاچاقچیان 

را خریداری می  این دخرتان  مواد مخدر و مردانی که 

با  مصاحبه  در  لندزمن  پیرت  است.  منعکس شده  کنند، 

خانم روزا ریو، زن مکزیکی که به نیویورک قاچاق شده 
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بود و چندین سال در اسارت بود گفت: 

» در آمریکا، ما " شغل مخصوصی " داشتیم. اغلب با 

بسیاری از مردان رابطه جنسی دهانی، رابطه جنسی از 

طریق مقعد داشتیم. رابطه جنسی اکنون پر ماجرا تر و 

سخت تر است. «

تجارب مشرتکی که بیشرت نجات یافته گان )بازماندگان( 

خوابی،  بی  به  شدن  مجبور  دارند،  سخت  رشایط  این 

جنسی  رابطه  مرد   ۴0 با  اقل  حد  زمانیکه  تا  گرسنگی 

داشنت است. یک زن بازگو میکند که چگونه قاچاقچی 

او باعث شده است که هنگام بارداری، دمر روی زمین 

دراز بکشد و سپس به معنی واقعی کلمه روی پشت زن 

با جهشی شیرجه ای، او را مجبور به سقط جنین کند.

ساله   ۱۴ باال( هنگامیکه  )تصویر  اسمیت  آستین  هالی 

بود ربوده شد، مورد تجاوز قرار گرفت و سپس مجبور 

شده خود را روسپی کند. دالل امور جنسی او )پمپ( 

وقتی محاکمه شد، تنها به مدت یک سال زندانی شد.

باربارا امایا، بارها ما بین قاچاقچیان سکس فروخته شد، 

خار و خفیف شد، مورد اصابت قرار گرفت، زخمی شد، 

مورد تجاوز قرار گرفت، ربوده شد، مورد رضب و شتم و 

زندانی قرار گرفت، متاما قبل از ۱۸ سالگی.

وی افزود: » سهمیه ای داشتم که قرار بود هر شب آنرا 

این مقدار پول را برای دالل سکس  پر کنم. و اگر من 

بدست منی آوردم، کتک میخوردم و از پله ها به پائین 

پرتاب میشدم. او یک بار مرا با سیم چوب رختی کتک 

زد، سیمی که لباسهای تان به آن آویزان می شود، او این 

از کتک متام پشت من خون  سیم را صاف کرد و پس 

آلود شده بود. «

ناراحت قطعه  یک  در  مکسوآین  دیوید  چنانکه   هم 

روایت تریبیون  ولد  هار  روزنامه  در  غمناک  و   کننده 

 میکند:

یک شهر  اوکلند(  پارک  )یا  پارک  والد  در   « گفت،  وی 

حومه ای صنعتی فورت الدردیل، مأموران فدرال با یک 

متاهل  زوج  یک  توسط  که  شدند  روبرو  خانه  فاحشه 

اداره میشود. در داخل " اطاق بوم بوم "، هامنطور که 

با این اسم مشخص می شد، مشرتیان مبلغی را پرداخت 

می کردند و به آنها یک کاپوت و زمان سنجی )ساعت( 

میدادند و با یکی از ۸ نو جوان فاحشه خانه، کودکانی 

می  زندگی  خانه  فاحشه  آن  در  سالگی   ۱۳ سن  تا  که 

کردند، خلوت میکردند. یک دخرت بچه ۱۶ ساله شهادت 

داد که او به عنوان فرد امنیتی عمل میکرد، در حالیکه 

یک دخرت ۱۷ ساله به قاضی فدرال شهادت داد که او 

مجبور بود تا با ۲0 نفر در هر شب رابطه جنسی داشته 

باشد. «

یک حلقه قاچاق سکس مختص کارگران مهاجر که بطور 

رشقی  جنوب  های  ایالت  رسارس  در  مزارع  در  فصلی 

جورجیا  و  جنوبی  و  شاملی  کارولینای  ایاالت  ویژه  به 

کار می کنند، اختصاص دارد، گرچه این تجارت در متام 

زنان  قاچاقچیان سکس  شکوفا ست.  کشور  این  ایاالت 

جائیکه  کنند،  می  منتقل  دیگر  مزرعه  به  مزرعه  از  را 

کارگران مهاجر تا ۳0 نفر هر بار به خط در بیرون کلبه 

می ایستند تا رابطه جنسی به این زنان برقرار می کنند 

تا قبل از انتقال به یک مزرعه دیگر، جائیکه این روند 

از نو تکرار می شود. 

این وضعیت رشور در حال رشد و توسعه به منظور متام 

اهداف و مقاصد آن، کامال آشکارا در مالء عام صورت 

می گیرد. 

زنان و کودکانی که قاچاق جنسی شدند دامئا در اینرتنت 

تبلیغ می شوند، بین ایاالت این کشور نقل و انتقال می 

یابند و در هتل های گران قیمت به فروش میرسند.

نربد  و  جنگ  میدان   " کتابم  در  چنانکه  هم  واقع،  در 

آمریکا،  مردم  علیه  جنگ  ساختم،  روشن   " آمریکا  در 

جنگ  مانند  دقیقا   – سکس  قاچاق  علیه  دولت  جنگ 

دولت علیه تروریسم، مواد مخدر و جنایت – به بهانه 

مورد  در  بیشرت  های  تاکتیک  تحمیل  برای  مناسب  ای 

)محل  است  شده  تبدیل  کشور  شدن  پلیسی  وضعیت 

نظارت  جستجو،  و  بازرسی  پلیس،  توسط  بازجویی 

یک  روی  بر  را  امنیتی(  کنرتل  کردن  شدید  و  کنرتل،  و 

جامعه آسیب پذیر را نشان می دهد، در حالیکه کارهای 

بسیار کمی برای ایجاد امنیت الزم در جامعه انجام می 

گیرد. 

ما باید خود و فرزندان خود را در مورد این خطر فزاینده 

و تهدید کننده در جامعه امروز آموزش دهیم.

 باید تغذیه این هیوال را متوقف ساخت: قاچاق سکس

 بخشی از یک زنجیره بزرگرت در آمریکا ست که دامنه و

 حیطه را از بی خامنانی، فقر و مسائل مربوط به عزت

تلویزیون سوق در  ابتذال جنسی  تا   نفس و شخصیت 

– سکس  دالالن  فرهنگ  از  متجید  و  تجلیل  دهد،   می 

 آنچه که اغلب به آن مستهجن گفته می شود – و یک

پس در  ساخته شده  فحشا  دالری  میلیارد  یک   صنعت 

 پروناگرافی )مستهجن(، موسیقی، رسگرمی های متعدد

و غیره.

ماست،  ساختهای  از  یکی  عمدتا  عاملگیر  بیامری  این 

به ویژه در عرص انحصارات چند ملیتی عظیم، جائیکه 

مرحله  در  آوری  سود  مقابل  در  انسان  زندگی  ارزش 

پرنو  که صنعت  زده شده  تخمین  میگیرد.  قرار  ماقبل 

و  اپل  مایکروسافت، گوگل،  آمازون،  از  بیشرتی  درآمد 

یاهو دارد.

از تعقیب بزرگساالن به دلیل » جنایات « کامال بیهوده 

که در آن هیچ فرد آسیب دیده وجود ندارد، مانند به 

عمل آوردن کاهو در جلوی منزل خود جلوگیری کنید 

و در عوض مترکز خود را بر روی حبس و زندانی کردن 

دخرتان  و  زنان  این  که  ارانی  خرید  و  سکس  دالالن 

کوچک را قربانی می کنند بگذارید.

بسیاری از زنان و کودکان که قربانی وحشیانه ترین و 

جنایت بار ترین رفتار با آنها می شوند، ناشی از سه چیز 

است: اول، تقاضای مرصف کننده که بطور فزاینده ای 

پر منفعت )به جز قربانیان آن( برای همه دالالن سکس 

بین  و  محلی  در سطح  فساد  دوم، سطح  درگیرند؛  که 

از  کار  برای  زیادی  امید  تهاجمی ست که  املللی چنان 

طریق کانال های مستقر برای تغییر هرگز وجود ندارد؛ 

و سوم، سکوت ترساننده و وهم آور از افرادی که قادر 

به قد علم کردن و سخن گفنت در برابر چنین ظلم ها، 

قساوت ها و بی رحمی ها نیستند.

اما حقیقت این است که همه ما مقرص هستیم )که در 

مقابل این همه جنایاتی که عامل اصلی سیستم گندیده 

همه  این  مقابل  در  که  مرتجم(   – است  داری  رسمایه 

جنایت و رنج انسانی سکوت اختیار می کنیم. مقامات 

به  های  گروه  هستند.  مقرص  دولتی  و  انتظامی  فاسد 

مقرص  کنند  منی  کاری  هیچ  که  زنان  متشکل  اصطالح 

به  که  خارجی  گران  امداد  و  صلح  مدافعان  هستند. 

تقاضای برده های جنسی کمک می کنند مقرص هستند. 

و  قساوت  افزایش  از  که  افرادی  متام  از همه،  تر  مهم 

در  کشور  هر  در  تقریبا  در  کودکان  و  زنان  علیه  ظلم 

رسارس جهان – از جمله ایاالت متحده - فریاد شان به 

آسامن منی رود، مقرص هستند.
نا گفته مناند در ایران ما هم که تحت حاکمیت جمهوری اسالمی 

رسمایه داری ست طبق اظهار رئیس دفرت انرتپول، امروزه تجارت 

تجارت  این  است.  ایران  در  کارها  ترین  سودآور  از  یکی  سکس 

جنایت آمیز بدون اطالع داشنت و رشکت بنیاد گرایان حاکم صورت 

نیز  خود  اسالمی  جمهوری  مرتجع  حاکمیت  مقامات  منیگیرد. 

و چه پرس(  )چه دخرت  کودکان  و  زنان  آزار جنسی  و  تجارت  در 

دست دارند. فقر و تنگدستی بیش از حد، بیکاری، عدم استقالل 

خواهران و مادران ما ست که تن فروشی را به یک تجارت بزرگ 

و سودآور تبدیل کرده. گزارش سازمان دفاع از خشونت نشان می 

دهد، سن شامری از دخرتان قربانی سکس حتی کمرت از چهارده 

سال است )مرتجم(.
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افزایش وقوع و پذیرش تم های جنسی و تصاویر رصیح 

و آشکار در فرهنگ عامه یا رسانه های جریان اصلی
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منصورحکمت و حزب سازی 2

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نرشیات حزب را بخواهید:
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آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران : 
ranjbaran.org@gmail.com 

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت: 
 WWW.ranjbaran.org

 آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar 
 P.O.Box 5910 
Washington DC
20016
U.S.A

ذات رش و رشیر

نئولیربالیسم و رژیم اسالمی

مبارزان  اتحاد  و  کومه له  درون  در  جهت،  هر  به 

یک  ایجاد  جهت  زمان  آن  کردستان  در  کمونیست 

بر  بحث  بود.  حاکم  شدیدی  بحث  کمونیست،  حزب 

پیرشوی  سازمان  کمونیست  حزب  اگر  که  بود  این  رس 

طبقه کارگر است، چگونه می تواند جدا از طبقه، جدا 

گردد؟  ایجاد  پرولرتی  و  کارگری  جنبش  و  فعالیت  از 

حرکت  پرولتاریا  پیشقراول  حزب  گیری  شکل  برای  آیا 

کمونیست ها به سوی طبقه و جنبش پرولرتی رضورتی 

کمونیست  حزب  یک  ایسلند  در  مثال  می توان  ندارد؟ 

برای هدایت مبارزه طبقات پرولتاریای ایران تشکیل داد 

یا باید در درون کشور ایران و در رابطه با طبقه کارگر 

ایران این حزب شکل بگیرد. از آنجائی که در کردستان 

این  شامر،  کم  کارگران  و  بود  اندک  کارخانه  زمان  آن 

با  ارتباط  وجود  کمونیست  حزب  ایجاد  برای  که  نظر 

طبقه و جنبش طبقه رضوری نیست، دست باال گرفت. 

مقاله  پرتو  ف.  و  حکمت  منصور  اوضاع،  این  منت  در 

»حزب کمونیست در گروه چیست« را می نویسند. در 

این نوشته نقل قولی از یک سازمان کمونیستی که به 

احتامل قوی سازمان فدائیان )اقلیت( باید باشد، آورده 

و با آن پلمیمک کرده اند :

نقل قول چنین است: » حزب کمونيست حزبی صاحب 

نفوذ در ميان طبقه کارگر است، مناينده جنبش کارگری 

و  کارخانه ها  در  مختلف  ارگانهای  طريق  از  و  است، 

ارتباط  در  کارگران  توده  با  کارگری  مجامع  و  محالت 

نزديک است. بطور خالصه حزب کمونيست يک حزب 

ذي نفوذ و گسرتده کارگری است... پيوند با طبقه کارگر 

عملی  پروسه  الجرم  و  است.  تشکيل حزب  پيش رشط 

تشکيل حزب کمونيست عبارت است از گسرتش پراتيک 

جنبش  در  کمونيستی  سازماندهی  و  ترويجی  تبليغی، 

کارگری تا آن حد که حزب به هنگام تاسيس مناينده کل 

از کارگران و جنبش کارگری  يا بخش قابل مالحظه ای 
باشد«.۱

ولی  می گذریم.  قول  نقل  جزئیات  به  شدن  وارد  از  ما 

جهت  رضوری  عامل  که  است  این  آن  اساسی  هسته 

نفوذ  داشنت  کشوری،  هر  در  کمونیست  حزب  ایجاد 

١- منصور حکمت و ف. پرتو - مقاله »حزب 
کمونیست در گروه چیست« - بسوی سوسياليسم، 

ارگان تئوريک سياسی اتحاد مبارزان کمونيست - 
شامره ٥ - اول بهمن ١٣6١ صفحات ٥4 تا 6٣ 

ــه داری  ــه ای از انکشــاف رسمای ــه مرحل امپریالیســم ک

ــی  ــراز نشــیب های ــی اســت خــود از ف در ســطح جهان

ــن صــد ســال  ــه حــال گذشــته اســت. در ای ــا ب ــد ت چن

ــگ  ــان خــود دو جن ــی می ــد رقابت ــا در رون گذشــته تنه

جهانــی را کــه میلیــون هــا انســان فدا شــدند. خســارات 

ــود  ــان گســرتده ب ــدگان چن ــه بازمان ــی وروحــی ب ــا ل م

کــه ســالها طــول کشــید تــا کارگــران و زحمتکشــان 

آنــرا جــربان کننــد. از جنــگ جهانــی دوم تــا بحــال هــم 

جنگهــای نــا عادالنــه منطقــه ای کــه دســت انحصــارات 

ــتفاده  ــم اس ــی ه ــای محل ــت ه ــوده و از دول در کار ب

شــده اســت همچنــان ادامــه یافتــه اســت. بحــران ها ی 

عمومــی یکــی از بــر جســته تریــن ویژگــی ایــن مرحلــه 

از تکامــل رسمایــه داریســت کــه هــر باربرشیــت را بــه 

لبــه نابــودی مــی کشــاند و فقــر عمومــی را بــر اکرثیــت 

عظیــم مــردم تحمیــل مــی کنــد. رقابــت وتضــاد میــان 

انحصــارات دامئــی اســت وســازش تحــت رشایطــی 

موقتــی وگــذ راســت.

نئولیربالیســم یکــی از ایــن فــاز هــای رسمایــه در دوران 

تاریخــی امپریالیســم اســت کــه جهانــی شــدن رسمایــه 

ــل  ــا تســلط کام ــده را ب ــی شــدن انحصــارات عم و مال

ــه  ــه داری ب ــورهای رسمای ــی در کش ــدرت سیاس ــر ق ب

ــن  ــن اپلیکش ــم اولی ــت. نئولیربالیس ــانده اس ــا رس منته

ــه قــدرت  ــده و ب ــه آین ــای شــیلی علی ــا کودت خــود را ب

رســاندن دیکتاتــور جنایــت کار پینوشــه آغــاز کــرد. 

ــت  ــا حرک ــت ب ــراه اس ــه داری هم ــاز از رسمای ــن ف ای

ــرای رسکردگــی کامــل برجهــان و  ــکا ب امپریالیســم آمری

درســت در خدمــت آن. امــروز مــی بینیــم کــه چگونــه 

قــدرت جهانــی نظامــی آمریــکا از مــرز هشــتصد پایــگاه 

ــت. ــته اس ــان گذش ــی در رسارس جه ــات نظام و تاسیس

بعضــی هــا بــه نادرســتی بــا نادیــده گرفــنت مراحل رشــد 

رسمایــه داری، بــا یکســان شــمردن خصوصیــات رسمایــه 

انحصــاری بــا رسمایــه داری دوران رقابــت هــای آزاد – 

دوران مانیفســت حــزب کمونیســت در قــرن نوزدهــم 

عمــال مبــارزه علیــه امپریالیســم را از دســتور خــارج مــی 

ــی  ــاهد نزدیک ــران ش ــش ای ــا در جنب ــروز م ــد و ام کنن

گــرو هــای سیاســی چــپ وراســتی هســتیم کــه دســت 

همــکاری بــا امپریالیســم آمریــکا دراز کــرده انــد. 

واتویــی دســت دســتگاه هــای تبلیغــی رژیــم میدهنــد 

ــی  ــع مل ــع مناف ــم و مداف ــد امپریالیس ــود را ض ــه خ ک
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 خوانندگان عزیز نرشیه رنجرب، مقاله زیر که توسط یک آمریکائی

 رشافتمند به نگارش درآمده مطالب بسیار جالب و بسیار هولناکی

در و  منحط  داری  از حد جامعه رسمایه  بیش  فساد  مورد  در   را 

 حال اضمحالل مطرح کرده. منتها از آنجائیکه این نویسنده تربیت

 شده همین جامعه بسته که تحت کنرتل شدید رسانه های اصلی

 وابسته به رشکتهای غول پیکر و چند ملیتی ست، هرگز قادر نبوده

 به ریشه و علت اصلی وجود قربانیان سکس و خشونت که اکرثا

 کودکان خردسال چه دخرت و چه پرس زیر سن قانونی می باشند پی

 بربد. روی این اصل، این نویسنده به مردم نیکخواه و پلیس برای

تا زمانیکه جامعه طبقاتی پناه می آورد. در صورتیکه   » ر فرم« 

 که تحت تسلط مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله است

 هرگز منیتوان این مشکل را برطرف ساخت زیرا در چنین جامعه

 ای مقرص اصلی نخبگان قدرت و ثروت می باشند که جامعه را به

 فساد و ویرانی سوق می دهند.

جنسی  تجاوز  با  روز  هر  متحده  ایاالت  در  کودکان   «

 ،» رسند.  می  فروش  به  و  گیرند  می  قرار  مورد هدف 

جان رایان، مرکز ملی کودکان مفقود شده و بهره برداری 


